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Rapporter från grenansvariga:
Luftgevär/10 m
Årets Swedish cup samlade skyttar från 12 länder för att skjuta 16:e upplagan av den internationella skyttetävlingen Swedish cup i Sävsjö. Glädjande för gevärsskyttet är att anmälda gevärsskyttar ökar något (pistol minskar). Precis som tidigare år fortsätter det att vara damjuniorerna som är den numerärt största delen av de anmälda skyttarna. För första gången skjuter
även damer och damjuniorer 60 skott. Gevärssektionen tillsammans med vännerna i Pistolsektionen är det som står för detta stora arrangemang.
Landskampen som legat i månadsskiftet januari är sedan ett år lite lagt på is men ambitionen
finns hos både Finland och Sverige att den ska återupptas i en framtid, möjligen vid en annan
tidpunkt.

Årets Skyttiaden avgjordes i Umeå, precis som vanligt andra lördagen i mars månad. Det är
inget ovanligt att det blir något antal lägre startande när lufttävlingar läggs så långt norrut, så
även denna gång, även om alla gjort sitt bästa för att deltagandet ska bli så högt som möjligt.
Likväl är det alltid lika trevligt att komma upp till våra vänner i norr.
I mars månad skjuts även SM/JSM sportskytte på 10m (alltså enligt ISSFs regelverk). Det är
nu vi konstaterar att 2020 skulle bli det år som ändrar på det vanliga. I16/Lv6 är tilltänkt arrangör och har planerat under flera år för att genomföra ett bra SM där de hyrt in sig på Gullbrannagården. Med endast ett par dagar kvar till tävlingen tvingas sektionen ställa in tävlingen
med anledning av Covid 19. Naturligtvis är besvikelsen gigantisk hos arrangörsstaben i
Halmstad men har i efterhand visat förståelse för agerandet. Nu jobbar de för att genomföra
tävlingen på något sätt under 2021 istället.

Det här var vårens tävlingar och när vi valde att ställa in i Halmstad var det ingen som trodde
att hösten skulle se ut enligt följande:
Allsvenskan 2.0- Inställd
European Youth League Championship- Inställd av ESC
Fallmåls SM- Inställd
Flertalet kvaltävlingar till EM- Inställda
Nationella SM 10m- Genomförs, av Söraby skf som hemmabanetävling på tänkt datum med
ett rekordstort deltagande. Med något enstaka undantag är det nästan enbart positiva tongångar över att det genomförs just som hemmabana. Kanske är det så vi ska fortsätta med just
den tävlingen? Sett till miljö och kostnadsmässigt för skyttar och ledare är det definitivt det,
då det tenderar att bli mycket resande och hotellövernattningar under ett skytteår i alla fall.
Grenledare:
Patrik Hjortskull
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Ungdomsrepresentanternas berättelse
Sektionens unga ledamöter Johanna Klemmedsson och Linnea Stridh har deltagit vid
94% av alla styrelsemöten samt genomfört ett ungdomsläger.
Helgen den 17–18/10 hölls lägret med konceptet ”av unga, för unga”. Ett lyckat koncept som
genomfördes för femte året i rad. Visionen är att lägret ska arrangeras på 3 platser i landet
under samma helg. Detta år skulle syd och norr vara representerade med p.g.a. Corona blev
tyvärr nords läger inställt.
Tillsammans med Mattias Jogmark, Emy Nyberg och Frida Milevi höll Linnea och Johanna
ett 2-dagars läger i Söraby skjuthall, Småland. Det var 17 ungdomar i åldrarna mellan 13–16
år som deltog. Schemat under helgen var fullspäckat, det var skytteteori, matcher och skyttelekar som varvades. Det blev även ett pulshöjande fyspass utomhus i den kalla höstvinden.
Vi blickar nu framåt mot 2021 och förhoppningsvis 3 läger av unga för unga.

Korthåll/50 m
Under början av verksamhetsåret har Lolo kommit in som ny ansvarig inom området korthåll
och 50 meter.
Året har präglats starkt av covid-19. Flertalet tävlingar har blivit inställda eller framflyttade.
Länge fanns förhoppningen om att kunna genomföra SM-veckan, och beslutet väntas på in i
det sista, men beslutades till sist i samråd med arrangören att ställas in. Däremot blev det ett
JSM i sportskytte på Wendesbanan. Arrangörer för tävlingar kommande år har utkommit i
samband med skytteforum. Dessa finns utlagda på gevärssektionens hemsida. Till exempel
hoppas vi att Skåne får möjligheten att göra en härlig SM-vecka i år istället!
Styrelsen har även jobbat vidare med könsintegrering inom det internationella programmet,
traditionellt kallat ”sportskytte”. Resultatet blev att från och med nästa år kommer damer och
herrar skjuta i en könsintegrerad klass.
Under hösten skrev och publicerades en korthållskrönika på hemsidan för att få in respons på
arbetet. Arbetet med en förklarade karriärtrappa är även påbörjat, och hoppas kunna slutföras
under kommande verksamhetsår.
Grenledare:
Agnes Svedberg
Lolo Ramsing

Internationell verksamhet för juniorer
Under 2020 blev verksamheten för juniorer som för mycket annat under året. Det som genomfördes var deltagande under EM i Wroclaw-Polen. Tre damjuniorer och tre herrjuniorer representerade de svenska färgerna. Allra bäst gick det för Victor Lindgren som tog sig till final
med tredje bästa resultat från grundomgången. Övriga svenska skyttar som deltog på juniorsi-
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dan var Viktor Klemmedsson, Pontus Kallin, Johanna Andersson, Josefine Lindfors och Lovisa Bjare.
På grund av Covid 19 och rådande pandemi har gruppen inte förändrats under året. Någon
enstaka junior har deltagit i något som valt att kallas för Royal league, något som skjutits mellan de nordiska länderna på hemmabana. Enstaka läger har genomförts i mindre grupper.
Ansvariga:
Patrik, Paul och Marie

6,5 mm Nationellt skytte
2020: Ett skytteår utan motstycke, inte minst för 6,5mm-skyttet
Ändå inleddes skytteåret exakt som vanligt, med fältskytte från söder och norrut.
Årets Vinterriksskytte i Ramselefors blev en riktigt fin tävling där bara segrarna i respektive
ställning- och liggandeklasserna var de enda diopterskyttar som sköt fullt antal träff: Åke Arbrink, Rosersberg och Bengt Myrberg, Skogstibble. Simon Niva, Haparanda och Cristian
Hedberg, Umeå svarade för samma prestation i kikarklassen.
När sedan pandemin drabbade oss med färre och färre skjutningar kunde inte Fält-SM genomföras i april på Gotland. Med förhoppning om att en minskning av smittan skulle ske under
senare delen av året flyttades denna till ”ordinarie” fältskyttehelg i november.
Förhoppning fanns långt fram i oktober. Tyvärr, med tilltagande osäkerhet och restriktioner
visade sig att även detta inte var möjligt.
NM var planerat till Danmark, som vanligt första helgen i september, men ställdes in redan i
juni.
Inget normalt Ban-SM och Junior-SM planerat till Mariestad respektive Eskilstuna, kunde
genomföras.
Roger Strand kom med idén att genomföra ett Nationellt hemmabane-SM, vilket Mariestad
sedan också gjorde.
Stort blev intresset: med sammanlagt 147 deltagande i liggandeskyttet och sedan 110 i ställningsmästerskapet! Inga okända guldvinnare:
I den öppna liggandeklassen vann Olle Gabrielsson, Rommehed på 344 p (samma som 2:a
tom 4:e plats).
Samma resultat gjorde även veteransegraren Lars Hedlund, Edsbjörke, och silvermedaljören.
I den öppna ställningsklassen segrande inte helt oväntat Elin Åhlin, Bälgviken, med 334 p,
fyra bättre än Daniel Wallberg, Loos.
Christer Berntsson, Varberg, triumferade bland seniorerna, poängen före Ales Donald Johansson.
Två veckor senare var det dags för JSM även denna tävling som ”hemmabane-JSM”, nu
med Piteå som arrangör och resultatsammanställare.
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6,5- tävlingarna startade första dagen med 3x10. Där vann Ella Carlsson, Bälgviken på 277p,
två före Anna Grönlund, Piteå, med Ramselefors´ Casper Fredriksson, ytterligare en efter.
Därefter följde det vanliga ställningsskyttet, där Casper med sina 329 p tog ordentlig revansch
mot Ellas och Annas 312!
RM-kyttet var Kasper Svensson, Eggvena-Bråttensby, ohotad, nio poäng före med sina 320.
I liggandetävlingen fick Casper ge sig en med en poäng mot Oscar Morfeldt, Edas 340p.
Kasper Svensson var åter gedigen vinnare i RM-klassen, 334 mot 325.
Lördagens korthållsskytte inleddes i liggande, där Jesper Johansson, Dagstorp-Lilla Harrie
som med sina 344p var en före Erik Westlund, Bollnäs. RM-klassen vanns säkert av Niklas
Jogmark, Furulund med sina 340 p.
I ställningsskyttet därefter segrade Jesper åter, nu med 334 p, hela nio före Anton Samuelsson,
Furulund och Casper Fredriksson. RM-vinnare blev åter Niklas Jogmark, nu hela 16 före med
sina 326p.
I en ”Hemmabane-JSM, fält Kh” kn det vara svårt att få samma förutsättningar för alla. Tätt
sammanpackade blev träffresultaten i alla fall:
Bäst lyckades Casper Frediksson av de fyra fullträffs-skyttarna, följda av inte mindre än sju
med en träff mindre. I RM-klassen segrade Emma Johansson från Vännäs utan att tappa någon träff.
Supermästare, med lägsta platssiffra sammanlagt för alla discipliner, upprepade Casper
Fredriksson sin triumf år året innan – 2019!
Stefan Jakobsson

Ansvarig 300m nationellt

300 meter internationellt skytte
OS-åren är även i normalfallet mästerskapslösa när det gäller 300 meter. VM avgörs övriga
jämna år, medan EM avgörs de udda åren.
Europacupen på gevärssidan blev redan tidigt på våren inställd i sin helhet på grund av pandemin. Nu håller vi tummarna för att planerat program kan genomföras under 2021.
SM skulle från början avgjorts i samband med SM-veckan i Skåne. Nu såg Rasbo-Vaksala
Skf istället till att det blev ett separat mästerskap på 300 meter i ISSF-programmen på Ekebyboda, Uppsala, under första helgen i september. Det var ett få mästerskap som kunde avgöras
inom ramen för restriktionerna.
Tävlingarna inleddes i 60 skott liggande, där Johan Gustafsson från Bromma-Solna klippte
guldet med 593 poäng, närmast före Karl Olsson, Eskilstuna och Per Sandberg, Gimo, med
589 respektive 586.
På damsidan klippte Elin Åhlin från Bälgviken guldet med 589 poäng. Hon följdes av Marie
Enqvist, Eskilstuna och Linda Olofsson, Kinneved, med 586 respektive 580 poäng.
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Eftermiddagens standardgevär vanns inte oväntat av Karl Olsson, Eskilstuna. Hon dominerar
gren även vid Europacupen i normalfallet. Kalle summerades till 581 poäng mot 564 respektive 561 för Daniel Wallberg, Loos, och Johan Gustafsson på de övriga medaljplatserna.
I söndagens helmatch putsade Elin Åhlin sitt rekord från 1174 till 1176 poäng, och vann före
Linda Olofsson med 1144. Bland killarna vann Karl Olsson återigen. Han summerades till
1160 poäng mot 1139 respektive 1081 för pallkollegorna Johan Gustafsson och Conny Axberg, Skyllberg.
Mikael Svensson

Nationellt - Ak4
Genom att vara en Frivillig Försvarsorganisation är SvSF en viktig partner för
Försvarsmakten (FM), bl.a. när det gäller Ak4-verksamhet och Ak4-SM. Högkvarteret
tilldelar militärt förband uppgift att stödja/genomföra tävlingen, i samverkan med SvSF
på lokal nivå. Via Gevärssektionens Kpist/Ak ansvarige knyts därefter kontakt med lokalt skytte för planering, förberedelser och genomförande av Ak4-SM.
Ak4-skytte är speciellt och bygger på nära samverkan mellan skytte och Hemvärnet/FM på alla nivåer. Förutsättningen för den enskilde att delta, bygger nämligen på
att tillhöra, eller vara knuten till Hemvärnet och genom detta inneha behörighet för
Ak4. Skytten har då möjlighet att använda i tjänsten tilldelad Ak4:a för träning och
tävling, arrangerad av SvSF och dess distrikt och föreningar.
Ak-skytte har varit ett naturligt inslag i skytterörelsens sedan 1960-talet, då första
regelverket infördes. RM arrangerades första gång 2003 och 2007 fick grenen SMstatus. Samverkan mellan skytte och Hemvärn/FM, har under senare år även genererat
en positiv syn lokalt på vår verksamhet, bl.a. gällande tillgång till skjutfält för fältskytte.
Vi kan nu se tillbaka på ett år präglat av Corona-situationen, som inneburit stora förändringar i planerad verksamhet. Sedvanliga kontakter hade tagits inför Ak4-SM och överlämningsmöte var genomfört i Linköping. Tävlingarna skulle ha arrangerats där av Östergötlands
SF och Helikopter-flottiljen på Malmen den 8-9 augusti. Men redan första dagarna i april togs
beslut av FM, att flytta Ak4-SM till 2021 p.g.a. rådande Coronaläge. Med oförändrad organisation och samma arrangörer innebär detta att alla Ak-skyttar kan se fram mot ett besök i Linköping 2021 under vecka 32.
Se möjligheten att erbjuda Hemvärnets Ak4-skyttar träning/tävling i den lokala skytteföreningen enligt SvSF:s speciella regelbok Ak4. Där kan med fördel SvSF:s minnestävling
FSR:s rikspropaganda vara ett bra inslag!
Lars Lennartsson
Grenledare
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Nationellt - Kpist
I likhet med övrig verksamhet inom skytte, har även Kpist-SM påverkats av Coronasituationen under 2020. Tävlingsledningen var i det här fallet förutseende och tog ett tidigt
beslut att ställa in. Samtidigt undersöktes möjligheten att åta sig arrangemanget 2021. Tillgång till lokaler m.m. kontrollerades och möjlighet fanns att arrangera, om tävlingarna senarelades en vecka. Beslut togs omgående att stå kvar som arrangörer. Kloka beslut mot bakgrund av Corona-situationen under det gångna året.
Tävlingarna skulle ha arrangerats den 28-30 augusti av Oxelösund skyttegille, med banskytte på deras skjutbana och av Norrköpings skyttegille med fältskytte i Västra Husby.
Nu kan alla Kpist-skyttar se fram mot att besöka de här platserna den 10-12 september 2021.
Vi ser alla fram mot detta och den fina gemenskap som råder i den här stora ”skyttefamiljen”.
Lars Lennartsson
Grenledare

SvSF:s minnestävling ”FSR:s Rikspropaganda”
Skytterörelsens ”Rikspropaganda” på hemmabana är en klassiker som startade 1934. Deltagande och rapportering har förenklats i flera omgångar under senare år och är därför ett utmärkt inslag i Skyttets dag, rekryteringsevenemang eller liknande.
Årets medalj var den 22:a av 25 i serien landskapsvapen och motivet var Västmanlands vapen. Medaljer fördelas klassvis inom egen förening och därmed erhåller minst hälften av alla
deltagare sådan.
Under många år fram till 2008 minskade antal starter kraftigt, vissa år räknat i 1000-tal,
men under senare år har de varit förhållandevis stabila. Prognosen för 2020 pekar mot 1100.
Detta innebär minskat antal med några hundra starter, till stor del Corona-relaterat, beroende
på att föreningar tvingats ställda in arrangemang eller fått reducerade möjligheter. Exakt antal
kan inte redovisas, då som regel flera redovisningar ankommer sent och detta ska inte drabba
enskilda skyttar, men däremot räknas inte antalet in i lagtävlingar.
I tävlingen mellan föreningar gäller det att nå högt deltagarantal och så har det varit sedan
2014. Under alla de här åren har topp tre utgjorts av samma föreningar i lite olika ordning,
men alltid Lesjöfors i topp. Nu inträffade det sensationella att Löderups skyttekår med 121
starter lyckade passera Lesjöfors skyttegille som hade 109. På tredje plats kom MariefredKärnbo skytteförening med 104. Att Löderup segrade kan delvis bero på att de var den enda
förening som rapporterade deltagande i alla 5 grenar det här året.
I tävling mellan distrikten, segrade Skånes Skyttesportförbund med 340 starter, vilket gav
2,65 % i förhållande till distriktets medlemsantal. Därmed fick Skåne sin andra inteckning i
tävlingens vandringspris. Tvåa i den vanliga ”tät trion” blev Södermanland med 116 starter,
som gav 2,34 % och trea blev Värmland med 137 starter och 1,75 %. I Skåne bidrog 12 olika
föreningar till resultatet. Noterbart är att 6 distrikt inte har någon deltagare redovisad!
Lars Lennartsson
Tävlingsledare
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Regelkommittén nationellt skytte
Kommittén har under 2020 bestått av:
Ordförande Lars Lennartsson, grenledare Kpist och Ak4
Sekreterare Bo Ohlsson
Ledamot
Agnes Svedberg, genledare Korthåll
Ledamot
Stefan Jakobsson, grenledare Gevär 6,5
Ledamot
Patrik Hjortskull, grenledare Luftgevär
Några fysiska möten har inte genomförts under året, däremot har ärenden, i likhet med
senare år, diskuterats i samband med andra möten och via telefon, samt behandlats och beslutats via E-post. Kan konstateras att liknande skett i stor omfattning inom skyttet f.ö. p.g.a.
detta märkliga Corona-år och därmed har mötesverksamheten allmänt blivit mer miljövänlig
och tidsbesparande även utanför RK.
Regelbok Nationellt skytte, version 2020-08-03, har kompletterats med följ följande:
• Junior-SM Luftgevär sittande har införts, mot bakgrund av motion och för att likställa mellan discipliner.
• Junior-RM sittande Luftgevär Fallmål har införts, för att likställa mellan discipliner.
• För att likställa mot Gevär 6,5 mm tillåts ”Norsk rem” även i korthåll.
• Längre tid har införts för enkelskottsgevär i korthåll fält, föranlett av två motioner.
Utöver detta har förtydliganden och justeringar gjorts på sex olika punkter.
Som alltid pågår förarbete i del frågor inför framtiden. I Regelbok Ak4 har inga nyheter förts
in, men förberedande arbeten pågår.
Inom ramen för Regelbok Nationellt skytte, har två olika ”Särskilt tillstånd” beviljats
under året och de gäller:
• Användande av ”laddstöd”, en anordning för att hålla geväret på plats mot stödet, under
laddning, detta mot bakgrund av att skytten har bestående förlamning i vänster arm.
• Att i liggandeskytte skjuta i sittande skjutställning vid bord p.g.a. oförmåga att skjuta i
liggande skjutställning. Detta beroende på att skytten tvingats steloperera ryggraden med
a.a. olika ryggbesvär.
Avsikten med särskilt tillstånd, är att ge berörda möjlighet till fortsatt aktivt deltagande i vårt
nationella skytte och därmed, trots fysiska besvär, vara en del av den sociala gemenskap skyttet ger.
Lars Lennartsson
Ordförande RK

Utbildningsturné
Under november gjordes en utbildningsturné i den övre halvan av Sverige. Föreningar hade
möjlighet att önska på hemsidan vilka ämnen de ville ha mer kunskap om. Därefter besöktes
föreningen på en av deras träningar där de valda ämnena gicks igenom. Turnén var främst
riktad mot ungdomar, men alla de som ville fick lyssna.
Turnén var uppskattad både av deltagarna och oss som utbildade. Förutom att det är väldigt
roligt att åka ut och prata skytte skapades kontakter med nya människor i skytterörelsen.
Agnes Svedberg

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET GEVÄRSSEKTIONEN

Sponsorstöd
Sektionen har under året sponsrats av bland annat följande: Idrottslyftet till våra juniorer.
Skyttiaden omgärdas av flera sponsorer, likaså Swedish Cup med Walther som huvudsponsor.
Oavsett storlek och insats – tack alla som stöder oss.

Utmärkelser
Casper Fredriksson från Ramselefors tilldelades stipendium ur Steve Gunnarssons 50-årsfond
för säsongen 2018-2019, medan Fanny Storm, Loos, tilldelades motsvarande för 2019-2020.
Victor Lindgren från Sjöbo tilldelades Norlins stipendium för säsongen 2019-2020.

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 2021 står bland mycket annat att läsa om våra fokusområden inom
ramen för strategi 2025. Nu hoppas vi att vi kan utföra betydligt större andel av planen, inte
minst när det gäller tävlingar och utbildningar på olika nivåer, under 2021 än under 2020.
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 2021!
Mikael Svensson, ordförande Gevärssektionen
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