
 

 

 

Svenska Skyttesportförbundet 

Gevärssektionens verksamhetsberättelse 2022 

 

 

Styrelse 

Mikael Svensson  Ordförande, hemsida 

Lars Lennartsson  Vice ordförande, ansvarig Kpist och AK4 

Emma Wallerström  Sekreterare 

Sven Johansson  Ekonomiansvarig, ansvarig luftgevär/10 m 

Marie Jannesson  Ledamot 

Roger Strandh  Ledamot, ansvarig 6,5mm/300 m 

Patrik Hjortskull  Ledamot, ansvarig luftgevär/10 m, hemsida 

Lolo Ramsing  Ledamot, ansvarig korthåll/50 m 

Marcus Olsson  Ledamot, ansvarig för långhållsskyttet 

Lovisa Bjare   Ung ledamot 

Hanna Johansson   Ung ledamot 

 

Sektionen har haft åtta styrelsemöten, varav fem digitala möten och tre hybridmöten. 

Sektionsårsmötet hölls som ett hybridmöte den 12 mars 2022. På årsmötet närvarade 

representanter från 4 distrikt och 21 föreningar. Ordförande för mötet var Bo Ohlsson. 

 

Valberedning 

Bert-Ove Hägglund, sammankallande 

Tomas Johansson 

Per-Olof Söderlund 

Veronica Rosendahl 

 

Nationella regelkommittén 

Lars Lennartsson, ordförande 

Roger Strandh 

Lolo Ramsing 

Patrik Hjortskull 

Marcus Olsson 

 

Regler internationellt 

Bo Ohlsson 

Jonas Edman 

Lolo Ramsing 

 

Elitsatsning juniorer 

Paul Larm, Patrik Hjortskull och Marie Jannesson 

 

Ansvarig utbildning 

Paul Larm 

 

 

 

 



 

Ungdomsrepresentanternas berättelse  
 

Sektionens unga ledamöter Lovisa Bjare och Hanna Johansson har deltagit vid 63% 

respektive 0% av alla styrelsemöten.  
 

Tyvärr har inget ungdomsläger med konceptet “av unga, för unga” genomförts under detta år. 

Tanken är att planera ihop ett läger på två olika orter i Sverige under kommande säsong med 

fokus för stående skytte för nybörjare på 10m respektive nybörjare på 50m kombinerat med 

fysträning och trivselaktiviteter.  
 

Någon av oss har dessutom varit närvarande på de flesta stora tävlingar på 50 och 10 m under 

det gångna året.  
 

Lovisa Bjare och Hanna Johansson  

Ungdomsrepresentanter 
 

 

Rapporter från grenansvariga: 
 

Luftgevär/10 m 
 

I början av året är det fortfarande Covid 19 som ställer till det för luftgevärsskyttet. Bara 

veckor före tävlingen är tänkt att genomföras tas beslutet att åter ställa in Swedish cup pga 

rådande restriktioner och åter igen ökad smittspridning. 
 

Under mars och april genomförs såväl sport SM 10m som Skyttiadens riksfinal. Först ut var 

riksfinalen som genomfördes i Rottne i mars av Söraby skytteförening. I början av april 

arrangerade Ramselefors sport SM i Vindeln. Antalet deltagare är mycket under förväntat i 

bägge fallen och vi får hoppas att det är ett resultat av pandemin och snarast återhämtar sig. I 

bägge fallen är det vana arrangörer vilket gör att tävlingarna genomförs klanderfritt. 
 

På grund av att European youth league varit inställt så blir det en liten brokig kvalväg för de 

svenska juniorerna. När det tidigare funnits behov för svenskt vidkommande att kvala till 

norra regionen så har det kunnat göras under första tävlingsdagen av Swedish cup. Då den 

tävlingen blev inställd arrangerades det av organisationskommittén en sanktionerad 

tävlingsmöjlighet hos Öckerö skytteförening. Den tillställningen blev också tillfälle till ett 

litet miniläger för de uttagna fyra juniorerna. Det svenska resultatet räcker till för ett 

deltagande i Tallinn, Estland där den norra regionsfinalen hålls. De fyra skyttarna Ida Eklund, 

Anton Salomonsson, Jesper Johansson och Evelina Neumann Szilagyi vad de kan på banan 

och turas om att plocka poäng som senare visar sig räcka till en tredjeplats och även en 

kvotplats till självaste finalen i Budapest, Ungern. I Budapest är motståndet tuffast möjliga 

och det blir till att ladda om för 2023  
 

Nationella SM genomförs helt planenligt i Rottne av Söraby skytteförening under 

allhelgonahelgen. Återigen visar sig deltagarantalet vara betydligt lägre än tidigare år. Riktigt 

synd. 
 

Fallmåls SM ställs åter igen in och denna gång på grund av extremt lågt antal anmälda skyttar. 
 

Som hemmabanetävling genomförs även ”Proppen” där Ingelstad SF är administratör för 

andra året. 
 

Patrik Hjortskull 

Grenledare 



 

Korthåll/50 m 
 

Året som har gått har varit en återstart på riktigt efter pandemin.Tyvärr märks det i all vår 

verksamhet att vi har tappat skyttar som inte kommit tillbaka efter pandemin. Det återspeglar 

sig tydligt i antalet deltagande skyttar i de olika evenemangen som vi haft under året. 

 

Först ut av sektionens aktiviteter var breddläger på 50m för vuxna skyttar. I slutet av februari 

träffades tolv skyttar och ledare för att under en fredagkväll samt lördag får en rejäl 

genomgång av skjutställningarna på 50m. Lägret hölls i Sävsjö och tränarna på skyttegym var 

med som instruktörer. Det var mycket uppskattat av skyttarna och alla åkte hem med nya 

erfarenheter. 

 

Helgen den 18-19 juni var det dags för landskampsuttagningen. I år var det Trollhättebygdens 

Sportskytteklubb som stod för värdskapet på sin fina anläggning Skogssäters Skyttecentrum. 

Under två dagar med för Trollhättan ganska behagligt väder avgjordes vilka som skulle få 

representera Sverige mot Danmark i Ystad. Glädjande nog var det fler deltagare i år än förra 

året på uttagningen så att när sista skottet var skjutet kunde lagledarna meddela vilka skyttar 

som var uttagna.  

 

Helgen den 20-21 augusti avgjordes landskampen i Ystad. På Sandskogens skjutbana tog 

Ystad Skytte Gille emot oss. Första dagen är de individuella tävlingar där tog Sverige hem 3 

av 4 guld samt en trippel på veteransidan. Dag 2 två avgjordes landskampen. Sveriges 

seniorer avgick där med segern och värt att nämna är att samtliga veteraner som ingår i 

seniorlaget tog hem sina matcher och var ett bidragande ankare i laget. För juniorerna blev 

den en förlust med den minsta marginalen på flera år. Det skiljde endast 5 poäng till 

Danmarks fördel. Dock har vi fyllt på med flera nya juniorer i år och dessa tyckte att helgen 

hade varit väldigt rolig. Vi hoppas därför att de berättar om detta och att vi får fler juniorer till 

nästa års uttagning. 

 

Som en återstart efter corona var Boden med Norrbottens Skyttesportförbund värdar för Total 

SM. Korthålls SM liggande vanns av Viktor Klemmedsson Christianstad med Olle 

Gabrielsson Rommeheds på andraplats och Martin Nilsson Kvistbro som trea. Veteran 

mästare liggande blev Olle Gabrielsson Rommehed samt att han sköt ett nytt svenskt rekord 

på 347 poäng. Tvåa blev Christer Berntsson Varberg med Ingemar Månsson Helsingborg på 

en tredjeplats.  

 

I ställningsskyttet gick SM guldet till Axel Löfvander Dagstorp Lilla Harrie med Filip 

Andersson Västerås på en andraplats och Louise Rosell Algutsrum som trea. Veteranklassen 

fick avgöras genom en särskjutning där Ingemar Månsson Helsingborg drog längsta stråt och 

kunde kvittera ut SM guldet mot Olle Gabrielsson Rommehed. Trea blev Christer Berntsson 

Varberg 

 

Fältskyttet i korthåll avgjordes på kvällen då det är ljust hela dygnet runt i Boden, vilket var 

lite annorlunda för skyttarna. Med sina 42 träffar var Christer Berntsson Varberg en ohotad 

segrare av SM guldet. Både tvåan och trean hade 41 träffar men där tog Tommas Strömberg 

Vännäs silvret genom att skjuta 30 innerträffar mot 29 för Ingemar Månsson Helsingborg. 

I veteranklassen gick SM guldet till Olle Gabrielsson Rommehed med 41 träff. Även i 

veteranklassen var det innerträffen som avgjorde mellan silver och brons. Jan Wallerström 

Ununge var där den vassare med totalt 39 träff och av dem var 21 innerträff mot Donald 

Johansson Ale som hade 19 innerträff. 



 

 

 

Efter att de nationella korthålls grenarna var avslutade var det dags för sportskyttarna att inta 

50m banorna. Först ut var liggandeskyttarna. Till skillnad från förra året var det i år 

könsdelade klasser. I år var också sista gången som det sköts final på 50m liggande. Från 

2023 kommer vi följa det internationella finalprogrammet. Dam SM guldet i 50m liggande 

gick till Lotten Johansson Ramselefors. Tvåa blev Mathilda Hjelm Kalmar Läckeby och trea 

Louise Rosell Algutsrum. Herr SM guldet gick till Viktor Klemmedsson Christianstad. Tvåa 

Emanuel Söderlund Alehom och trea Sebastian Myhr Göteborg.  

 

Samtidigt som seniorerna sköt om SM så gjorde även Juniorerna upp om JSM. Tyvärr 

avspeglar det sig tydligt att vi var långt norr ut samt att det är återstarts år efter pandemin då 

det var väldigt få startande juniorer. JSM mästare dam liggande blev Mathilda Gustafsson 

Bromma-Solna, tvåa Louise Becker Algutsrum och trea Vilda Stridsson Gällivare. JSM 

mästare herr liggande blev Anton Lind Skoga Ekshärad, tvåa Axel Lövander Dagstorp-Lilla 

Harrie och trea Anton Salomonsson Össjö. 

 

Sista grenen att avgöras under total SM veckan var 3x20. Helmatchen är från i år borttagen 

internationellt så alla skjuter nu mer 3x20. Lotten Johansson Ramselefors visade övriga 

skyttar att rutinen satt kvar i kroppen trots att hon hunnit bli mamma under året som gått. Så 

när finalen var slut kunde hon kvittera ut sitt andra SM Guld för veckan. Tvåa blev Louise 

Rosell Algutsum och trea Mathilda Hjelm Kalmar Läckeby. I Herrfinalen var det Ludwig 

Wässman Björksta som klev fram och tog guldet. Tvåa blev Erik Sahlin I16/Lv6 och trea 

Emanuel Söderlund Aleholm. JSM dam kunde Mathilda Gustavsson efter lite vapenstrul till 

slut kliva högst upp på pallen och åka hem med ett guld. Tvåa blev Melinda Lövskog I16/Lv6 

och trea Louise Becker Algutsrum. JSM herr gick guldet till Axel Lövander Dagstorp-Lilla 

Harrie. Tvåa blev Anton Salomonsson Össjö och trea Emil Ala-Kulju Nyköping. 

 

Under det nationella JSM i Christianstad avgjordes riksfinalen i KorthållsCupen. 

Segrande lag blev Dagstorp-Lilla Harrie före Öved-Östraby och trea Kvistbro. 

 

Lolo Ramsing  

Grenledare  

 

 

 

Seniorer internationellt, 10 och 50 m 
 

Mästerskap 2022 

I år har det varit tre stora internationella mästerskap. EM 10 m i Norge HAMAR, EM 50 m i 

WROCLAW Polen och  VM på 10/50 m som arrangerades i Egypten, KAIRO. 

Utöver dessa mästerskap så har SVSF deltagit vid fyra världscuptävlingar.  

Totalt sett så är mästerskapen bra genomförda. Avståndet till den yttersta toppen minskar. 

 

EM 10 m 

Vid EM 10 m så deltog Marcus Madsen och Isabelle Johansson. Skyttarna genomför sina 

matcher på ett mycket bra sätt. Båda blir placerade på en 15:e plats endast poäng från 

finalplatserna. Mycket bra prestationer.  

I mixed tävlingen stannar poängen på 622,1.   

 



 

EM 50 m  

Truppen till 50 m bestod av Marcus Madsen och Emanuel Söderlund Viktor Klemmedsson. 

Emanuel och Viktor, som gör sin EM-premiär i seniorsammanhang, gör riktigt bra 

prestationer med poängerna 586 respektive 580. Emanuel skjuter höga 588 i elimineringen. 

Marcus skjuter bra och stabila 586.  

I liggande matchen gör Emanuel en mycket bra match. Slutar på en 7:e plats med 625,5.   
 

VM i Kairo 10/50 m 

VM i Kairo avslutar mästerskapssäsongen. Isabelle Johansson och Marcus deltar vid 

mästerskapet. Isabelle gör en mycket bra insats i sin luftmatch och slutar med poängen 627,8  

Marcus skjuter en godkänd match och får 625,7 p. 

På 50 m gör Marcus en bra och stabil match vilket resulterar i poängen 586.   
 

Världscuptävlingar 2022 

Under 2022 har det varit svenska deltagande vid fyra världscuptävlingar. Positiv 

resultatutveckling under 2022 bådar gott inför kommande tävlingssäsong. 

Här redovisas ett axplock av placeringar och poänger 2022. 

Svenskt rekord på 50 m, 590 p, av Anna Normann vid Kairo-tävlingen samt en 13:e plats i Rio. 

Marcus bra placeringar i Azerbajdzjan med poängerna 625,9 på 10 m och 585 på 50 m och i 

Rio 583.  
 

Mats Eriksson,  

Förbundskapten 

 

Internationell verksamhet för juniorer 
 

Vi börjar med Elva Air Open i Estland. 

Deltagare: Amanda Karlsson Victoria S Olsson Johanna Andersson och Victor Lindgren 

Pontus Kallin Frans Rasmusson. 
 

Man skjuter två matcher och det var en superfinal där de åtta bästa resultat går till final 

oavsett klass, bäst lyckades Amanda då hennes högsta resultat räckte till en femte plats och i 

finalen tog hon silver. Bästa resultatet på killarna var Victor Lindgren med en tionde plats. 

Placeringana i junior klasserna Dj: etta Amanda Karlsson, fyra Johanna Andersson, sjätte 

plats Victoria S Olsson, Hj etta Victor Lindgren fyra Pontus Kallin sjätte plats Frans 

Rasmusson 
 

EM i Norge 

Deltagare: Amanda Karlsson, Victoria S Olsson, Johanna Andersson och Victor Lindgren, 

Pontus Kallin samt Frans Rasmusson. 

Victor Lindgren 623,6 i grundomgången, en femte placering till semifinal och blev åtta. Hj 

laget gick till steg två slutade på en sjätte plats. Johanna Andersson 622,5 med placering 19. 

Dj laget tog en femtonde  placering 

Amanda och Victor tog BRONS i Mix tävlingen 
 

JWC, Suhl, Tyskland 

Deltagare: Amanda Karlsson, Victoria S Olsson, Evelina Sundström, Victor Lindgren och 

Frans Rasmusson 

I Hj klassen Victor Lindgren 623,5 som räckte till en trettonde plats. 

I Dj klasen Amanda Karlsson 623,0 och en Trettioandra placering. Dj laget en femtonde plats 

Mix tävling med Victoria S Olsson och Frans Rasmusson och en åttonde plats. 

 



 

 

Nordiska Mästerskapen i Kouvola, Finland  

2022-08-03 -2022-08-07 

Sammanfattning 10m och 50m gevär 

 

Deltagare 

Ledare Paul Larm  Aleholm SF 

Ledare Christian Erlandsson Aleholm SF 

Amanda Carlsson  Gullabo Skf (Aleholm) 

Victoria Spennare Olsson  Köla Skf (Aleholm) 

Johanna Andersson  Dalstorp Skf (Aleholm) 

Mathilda Gustafsson  Bromma-Solna (Aleholm) 

Frida Börjesson  Ålem Skf (Aleholm) 

Melinda Lövskog  I16/Lv6 

Victor Lindgren  Sjöbo Uskf (Aleholm) 

Frans Rasmusson  Sjöbo Uskf (Aleholm) 

Pontus Kallin  By Skf (Aleholm) 

Jesper Johansson  Kävlinge Sf (Aleholm) 

Axel Löfstrand  Kävlinge Sf (Aleholm) 

Anton Salomonsson  Össjö Skf (Aleholm) 

 

10m luftgevär 

10m herrjunior i grundomgången satte Pontus Kallin nytt nordiskt rekord med 626,8 och tvåa 

Victor Lindgren. I Finalen segrade Victor Lindgren och Pontus Kallin tvåa. 

 

10m damjunior grundomgången för damjunior var Johanna Andersson bäst, hon gick till final 

och slutade sexa. 

 

Mix luftgevär 10m brons till Victor Lindgren och Amanda Carlsson, samt Victoria Spennare 

Olsson och Frans Rasmusson. 

 

Lag herrjunior 10m tog guld med skyttarna Pontus Kallin, Victor Lindgren och Frans 

Rasmusson 

Lag damjunior 10m silver. Johanna Andersson, Amanda Carlsson, Victoria Spennare Olsson 

 

50m gevär 

50m 3x20 herrjunior tog sig Anton Salomonsson och Axel Löfvander sig vidare från 

grundomgången. Efter final placerade sig Anton femma och Axel sexa. 

 

50m 3x20 damjunior bästa placering Frida Börjesson på en 11plats. 

 

Mix 50m kvalificerade sig Anton Salomonsson och Mathilda Gustafsson samt Jesper 

Johansson och Frida Börjesson till omgång två. 

 

50m 60ligg öppen klass bästa placering sköt Anton Salomonsson till sig med en sjätteplats.  

Detta var året 2022 och vi ledare för  juniorlandslaget ser framåt med  lust och glädje på 2023. 

 

Ansvariga: 

Patrik Hjortskull, Paul Larm och Marie Jannesson 

 



 

 

6,5/300 m nationellt skytte 
 

2022 året när vi äntligen fick öppna upp för tävlande utanför den egna föreningen. 
 

Det som är slående när vi summerar skytteåret är att vi har tappat aktiva medlemmar, speciellt 

i de traditionella skyttegrenarna fältskytte och banskytte med kaliber 6,5. 
 

Många föreningar kämpar med rekryteringen till dessa grenar, men med ett ganska högt pris 

på ammunition samt svårigheten med att hitta komponenter till hemmaladdning jobbar vi i en 

viss motvind. 
 

Höjdpunkter på den nationella nivån började i mars med ett fint arrangerat fält SM av 

föreningarna i och runt Östhammars skytteförening.  
 

Detta följdes upp med en hel hög av banskyttetävlingar med de fina tävlingarna i 

Ramseleforsskjutbana i början på juli, eftersom detta året skulle bli ett omstartsår planerades 

tidigt att genomföra en SM-vecka med alla bantävlingar, även de med internationellt program.  

Boden sågs som lämplig plats för detta arrangemang med tanke på de fina skjutbanorna som 

Försvarsmakten förfogar över där, uppdraget gick till Norrbottens skyttesportförbund vilka 

löste detta med hjälp av de lokala föreningarna med Roger Blombäck i täten. De genomförde 

detta arrangemang på ett bra sätt med tanke på att det inte varit någon verksamhet igång på i 

stort sett två år. De gjorde sitt yttersta för att få till sammanhållna tävlingar med övriga 

aktiviteter för att utöka utbytet mellan skyttarna. Svenska skyttesportförbundet tackar 

Försvarsmakten för lånet av skjutbanorna och ser fram mot ett tätare samarbete framåt. 
 

Årets höjdpunkt för skyttar som satsar är de nordiska mästerskapen som alltid avgörs första 

helgen i september. Detta året avgjordes mästerskapet i Norge med 10st seniorer och 5st 

juniorer. Arrangemanget var mycket påkostat av det norska förbundet vilket uppskattades av 

de tävlande. I samband med banketten avtackades Lennart Högenberg som varit en del av 

ledarstaben runt dessa tävlingar. 
 

I november är det tradition att åka över till Gotland för deras två tävlingar, i år var inte vädrets 

makter på gotlänningarnas sida med inställda flyg från Norrland samt snö i mängder på 

lördagen så kunde bara en tävling genomföras 
 

Till alla ledare arrangörer och skyttar vill jag skicka mina varmaste hyllningar för att ni håller 

igång vårt skytte med traditioner från 1860-talet. 2023 kommer att gå i breddskyttets tecken så 

jag uppmanar er att lösa så att alla som är intresserade kan deltaga i era föreningsaktiviteter 

för det är där som det nationella skyttet har sitt fäste och det är där vi kan utveckla och 

påverka. 
 

Roger Strandh 

Grenledare 

 

 

300 meter internationellt skytte 
 

2022 blev ovanligt tävlingsrikt på så sätt att både EM och VM samt Europacuperna avgjordes 

på 300 meter, vilket innebar prioriteringar i budgeten. Inte minst med tanke på att såväl EM 

som VM hängde i luften då vi gick in i verksamhetsåret. 
 

 



 

 

EM ”räddades” i sista stund på så sätt att ESC underkommitté för 300 meter omvandlade den 

tredje EC-deltävlingen i Zagreb till ett EM. Den deltävling som svenskarna enligt planeringen 

egentligen skulle hoppat över. Tävlingsinbjudan kom ut en vecka före deadline för anmälan. 

Mest framgångsrik av de blågula blev Elin Åhlin med silver i 3x20 skott och brons i 60 skott 

liggande. I mixed kunde Elin tillsammans med Karl Olsson kvittera ut silvermedaljerna i 

3x20. 

 

VM Till skillnad från ett väldigt uppsplittrad EM avgjordes VM i Kairo samlat med 

10/50/300 meter. Den svenska 300-truppen bestod här av just Elin och Kalle. Enda svenska 

medalj vid VM i Kairo blev ett brons genom Elin Åhlin i grenen 3x20 skott. 

 

Europacupen bestod utöver ”kombi-tävlingen med EM” av deltävlingar i Sverige och 

Danmark samt en final i Zagreb. Premiären var på vår hemmaplan, närmare bestämt 

Ekebyboda med Uppsala Skyttesportförbund som arrangör. Den svenska medaljskörden blev 

här sju till antalet fördelat på två guld, två silver och tre brons. Karl Olsson inledde med silver 

i standardgevär 3x20 skott och följde upp med samma valör i 3x20 med frigeväret. Elin Åhlin 

kvitterade ut bronsmedaljen i damernas 3x20 med frigeväret. I 60 skott liggande vann Marie 

Enqvist damklassen, medan vi blev medaljlösa individuellt på herrsidan. Övriga medaljer kom 

i lagkamperna. 

 

Vid i EC i danska Århus inkasserade Kalle silver i 60 skott liggande och brons i 3x20 

standard, medan Elin inkasserade bronset i 60 skott liggande. 

Säsongen avslutades med EC-finalen i Zagreb, där Karl Olsson kvitterade ut bronsmedaljen i 

3x20 skott med frigeväret.  

 

SM avgjordes som en del i ”Total-SM” på Rödberget utanför Boden. Elin Åhlin från 

Bälgviken lade här beslag på titlarna i 3x20 med såväl frigevär (582) som standardgevär 

(578), medan Ronny Nilsson från Piteå vann herrarnas 3x20 (564) med frigeväret. I 60 skott 

liggande lade Marie Enqvist från Eskilstuna (594) och Sebastian Myhr från Göteborg (593) 

beslag på guldmedaljerna. 

 

Mikael Svensson 

 

 

Långhållsskytte  
 

Under 2022 avklarades det första världsmästerskapet i långhållsskytte med en stark svensk 

trupp som resulterade i flertalet medaljer i både lag och individuellt. Riksmästerskapet för 

klassen figur sköts i Östhammar och klassen poäng i Sundsvall. 

 

.22lr klassen börjar komma i gång där även arbetet för ungdomsverksamhet påbörjats i 

flertalet föreningar, en riktigt positiv utveckling då VM i .22 klassen sker under 2023.  

 

Oron för brist på komponenter och ammunition under 2023 är tydlig tillsammans med de 

ökade kostnaderna för hushållen så kanske vi kan se en aningen minskad mängd skyttar på 

tävlingarna där man tvingas prioritera mer.  

 

Marcus Olsson 

Grenledare 



 

 

 

Nationellt - Ak4 
 

Enligt Försvarsmakten (FM) är SvSF ”av betydelse för FM” och har status som en Frivillig 

Försvarsorganisation (FFO). Ak4-skytte utgör en del för att uppnå denna status. Sedan 2007 

har Högkvarteret tilldelat militärt förband uppgiften, att genomföra Ak4-SM i samverkan med 

SvSF. Ak-ansvarig i Gevärssektionen knyter kontakt mellan aktuellt förband och distrikt/lokal 

förening, för planering, förberedelser och genom-förande av Ak4-SM. 

 

Ak4-skytte är speciellt, genom att detta helt bygger på samverkan mellan SvSF och 

Hemvärn/FM på alla nivåer. Enskild skytt måste vara knuten till Hemvärnet och där erhållit 

behörighet för Ak4, vilket är en förutsättning, för att få delta i träning och tävling, som 

arrangeras av SvSF, dess distrikt och lokala 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 SM-status efter framställan 

från dåvarande Rikshemvärnschefen.  

 

Tyvärr blev årets Ak4-SM inställt och detta var nu tredje året i sträck. År 2020 och 2021 var 

det Coronasituationen som satte stopp och 2022 ställdes tävlingarna in efter ett ensidigt beslut 

på Rikshemvärnsavdelningens genomförandesektion. Motiven var enligt följande:  

 

”Det försämrade omvärldsläget har förändrat förutsättningarna för Försvarsmaktens planerade 

verksamhet, vilket också påverkar Hemvärnet. Omvärldsläget ställer således krav på anpassningar för 

stridskraften Hemvärnets verksamhet, som i sin tur innebär ett antal prioriteringar” 
 

Motivet kan kännas acceptabelt med tanke på Rysslands krigshandlingar mot Ukraina, men 

beslutet borde tagits i samförstånd med SvSF. Det fanns förslag till alternativa lösningar för 

genomförande från vår sida och samverkan mellan FM och FFO borde rimligen stärkas och 

utvecklas i tider som dessa. 

 

Överlämningsmöte genomfördes i Linköping under oktober 2019 inför tävlingarna 2020 och 

därefter genomfördes uppstartmöte under januari 2022. Tävlingarna skulle arrangerats av 

Östergötlands SF och Helikopter-flottiljen på Malmen. En stor del av organisation och 

förberedelsearbete var klart redan 2020 och har därefter fortsatt fram till början av april 2022. 

Låt oss hoppas att allt detta arbete inte är förgäves och att tävlingarna därmed kan genomföras 

2023! 

 

Avslutningsvis, förhoppningen kvarstår, att fler på lokal nivå i våra skytteföreningar, ser 

möjligheten att erbjuda Ak4-skyttar ur Hemvärnet träning och tävling, enligt SvSF:s  

Regelbok Ak4. Här kan med fördel SvSF:s minnestävling FSR:s rikspropaganda vara ett bra 

inslag. Distriktsmästerskap bör vara en självklarhet att genomföra! 

 

Lars Lennartsson  

Grenledare 

 

 

 

 



 

Nationellt - Kpist 
 

Kpistskytte utgör en verksamhetsdel som bidrar till att SvSF är av betydelse för FM, vilket 

bl.a. framgår av utlåtande i ”Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s 

vapendirektiv”. Att SvSF är av betydelse för FM, är en avgörande förutsättning vid ansökan 

om tillstånd för innehav av Kpist. Mot denna bakgrund är det också extra betydelsefullt att 

SM nu kunde genomföras efter två års ”Corona-uppehåll”. En olycklig tid för all verksamhet, 

men som blev extra påfrestande för Kpist-skyttet, med två inställda SM. Nu kunde äntligen 

förberedelserna för Kpist-SM, som påbörjades 2019, omsättas i handling. Tävlingarna 

arrangerades under ordinarie veckoslut, d.v.s. den 2-4 september, av Östergötlands SF, 

Oxelösund skyttegille och Västra Husby skf med hjälp av bl.a. Norrköpings skyttegille. Ett 

föredömligt exempel på vad som kan åstadkommas, genom samarbete mellan olika distrikt 

och föreningar. Vill man så går det! 

 

SM-dagarna inleddes med banskytte, som var förlagt till Oxelösunds skyttegilles banor strax 

norr om Oxelösund och fältskyttet till Västra Husby, söder om Norrköping. Tävlingsledare 

var Torbjörn Andersson Norrköping och tävlingssekreterare Bo Ohlsson Krokek, känd som 

SvSF:s styrelseordförande. Ansvarig för banskyttet var Per Andersson och för fältskyttet Kurt 

Harrström, som även var banläggare. Som alltid fanns även vapentekniker på plats och 

numera axlas den rollen av Sven Ola Jönsson efter ”Kpistdoktorn” Arvid Wägroth.  

 

Vi fick uppleva trivsamma dagar i Oxelösund under banskyttet och som brukligt i Kpistskytte, 

för att lätta på arrangörens börda, fick deltagarna hjälpa till med att markera, skriva resultat 

och tjänstgöra som bankontrollanter. Avslutningsdagen bjöd på en fin fältskytterunda i Västra 

Husby, i terräng som skapad för fältskytte och ännu en gång signerad Kurt Harrström. 

Funktionärerna var i stor utsträckning gevärsskyttar, som klarade detta utmärkt och någon 

lovade prova på Kpistskytte därför att det verkade trevligt. Tänk vilket fantastiskt utbud med 

olika skyttegrenar och discipliner vi har i gevärssektionen. 

 

En av deltagarna var flerfaldige Svenske mästaren Lars-Göran Stenberg som sade så här om 

deltagandet: ”Nja, tyckte jag ville inte missa SM, har ju varit med i alla sedan det första 

1973”. Kan det vara någon mer som klarat av den bedriften? Själv missade jag första SM:et 

på Kungsängen. 

 

Bana ställning 

Fredagen ägnades åt ställningsskytte och innebar småluriga förhållanden under dagen, med 

skuggeffekter på tavlor och lättare vindstötar framförallt på morgonen och i delar av 

finalskyttet. Därmed nådde endast totalt tre skyttar över den klassiska 400-gränsen, efter 

finalskyttet i de båda mästerskapen. Tävlingen genomfördes enligt alternativa programmet 

och samlade totalt 84 deltagare.  

 

Svensk mästare blev Daniel Lindblad, Skällinge på 407 poäng, efter ledarposition under hela 

tävlingen. Silvret gick till klubbkompisen Henrik Andersson på 405 poäng och bronsmedaljör 

blev Lars-Olof Gerhardsson, Löftadalen på 401 poäng. 

 

Svensk veteranmästare blev Gunilla Norbäck, Stenkumla på 395 poäng, efter stark 

finalskjutning och avancemang från tredje plats i grundomgången. Silvret gick till Lars 

Lennartsson, Löderup på 393 poäng och bronsmedaljen till Stefan Marksved, Ale på 392 

poäng. 

 



 

 

Svenska mästare förbundslag blev Hallands skyttesportförbund på 1315 poäng, vilket var 

hela 36 poängs marginal till Skåne och Svenska mästare föreningslag blev Skällinge 

skytteförening, med 22 poäng tillgodo på Rommehed.  

 

Bana liggande 

Andra dagens skytte innebar liggandemästerskap och detta samlar deltagare från alla åtta 

klasser enligt Regelbok Nationellt skytte. Väderleksmässigt var förhållandena likartade 

gårdagens och även här var det alternativa programmet som gällde. Störst deltagande med 93 

skyttar, noterades som brukligt i denna disciplin. 
 

Svensk mästare, blev Kristian Svensson, Vittsjö på 435 poäng, efter en sagolik finalskjutning 

med endast tre tappade poäng på de 15 skotten. Detta resulterade även i tangerat Svenskt 

rekord. Silvermedaljen erövrades av Göran Andersson, Svalöv på 430 poäng och bronset gick 

till Lars-Olof Gerhardsson, Löftadalen på 429 poäng. 
 

Svensk veteranmästare blev Jonny Olsson, Hässleholm på 423 poäng, efter stabilt 

finalskytte och klättring från fjärde plats i finalfältet. Silvermedaljen gick till Bengt-Göran 

Olsson, Revinge på 419 poäng, efter starkt avancemang från 11 plats och bronsmedaljen till 

Olle Nilsson, Svalöv 119 poäng. M.a.o. topp tre från Skåne. 
 

Svenska mästare förbundslag blev Hallands skyttesportförbund på 1410 poäng, sex poäng 

före Skåne och Svenska mästare föreningslag blev Skällinge skytteförening på 562 poäng, 

vilket var sju poäng före Svalöv.  

 

Fältskytte 

Fältskyttet genomfördes som avslutning på årets SM vilket innebar förflyttning till Västra 

Husby i Östergötland. Ännu en gång fick vi i den trakten uppleva en jättefin fältskjutning i 

utmärkt ny terräng. Lite småluriga vindar skapade extra utmaningar för en del. Västra Husby 

bygdegård var som vid tidigare tillfälle tävlingscentrum och 89 skyttar mötte upp.  
 

Svensk mästare blev Dan Andersson, Orust Östra på utmärkta 57 träff. Silvret gick till Olle 

Eriksson, Forshälla-Herrestad-Torp och bronset till Lars-Olof Gerhardsson, Löftadalen båda 

med 55 träff och 20 innerträff, men Olle gick före med 10 mot 7 på sista station.  
 

Svensk veteranmästare blev Inge Johansson, Skällinge på 52 träff. Så följde två skyttar från 

Stenkumla med 50 träff och 23 inner vardera. Tack vare 10 mot 7 på sista station blev det 

Silver för Gunilla Norbäck och brons till Lars Tofftén. 
 

Riksmästare liggande blev Stig Ålgars, Strömsholm på 56 träffar. Silverplaketten gick till 

Arne Korsbäck, Strömsholm på 55 träff och bronset till Lars-Göran Stenberg, Oxelösund 51 

träffar.  
 

Svenska mästare förbundslag blev Hallands SF för tredje gången under detta SM, nu med 

17 träffars marginal till Västsvenska. Svenska mästare föreningslag innebar fullbordad 

trippel för Skällinge skytteförening och ännu en gång det unika att silvret gick till samma 

förening, det här året med 1 poängs marginal. 

 

Lars Lennartsson  

Grenledare 

 

 



 

 

SvSF:s minnestävling ”FSR:s Rikspropaganda”  
 

Skytterörelsens ”Rikspropaganda” på hemmabana, med start redan 1934, tillhör en av 

”skyttets klassiker”. Deltagandet gällde under många år endast Gevär 6,5 och lägre klasser, 

men har efterhand förändrats. Den omfatta numera alla klasser och grenar. Rapporteringen är 

enkel och gäller endast antal starter per klass i föreningen. Därmed är ”Rikspropagandan” ett 

utmärkt inslag vid t.ex. aktiviteter som skyttets dag eller liknande. Årets medalj var den 24:e 

av 25 i serien landskapsvapen och motivet var Ölands vapen. Medaljer fördelas klassvis inom 

egen förening och därmed erhåller fler än hälften av alla deltagare sådan. 

 

Under slutet av 19 och början av 2000-talet minskade antal starter kraftigt, vissa år räknat i 

1000-tal. Under senare år har deltagandet varit förhållandevis stabilt, men med vikande trend. 

Under 2021 hade Coronasituationen tydligt negativ inverkan på deltagandet och i vissa fall 

verkar detta ”hänga kvar”. Prognosen för 2022 pekar mot 1000 starter. Exakt antal kan som 

vanligt inte redovisas, då ett flertal föreningar tyvärr rapporterar alldeles för sent. Detta 

drabbar dock inte enskilda skyttar, men däremot räknas för sent inkomna rapporter inte i 

förenings och förbundstävling. 

 

I tävlingen mellan föreningar gäller det att nå så många starter som möjligt och så har det varit 

sedan 2014. Under alla de här åren har topp tre utgjorts av samma föreningar i lite olika 

ordning. Nu bröts den ordningen och endast två föreningar av dessa fanns kvar i topptrion, 

nämligen Mariefred-Kärnbo skytteförening som toppar med 136 starter, fördelade i tre olika 

grenar och Löderups skyttekår som klarade andraplatsen med 124 starter, ännu en gång 

noterade i 5 olika grenar och därmed den enda förening som har den bredden. Ny i trion var 

Pelarne skytteförening, som varit fyra två senaste åren, men nu avancerade till tredjeplatsen 

genom 69 starter, alla i luftgevär. Kan noteras att nya grenen Långhåll inte lockade till start i 

någon förening. 

 

I tävling mellan distrikten segrade Södermanlands Skyttesportförbund med 2,80 % starter i 

förhållande till distriktets medlemsantal (149 starter från 2 föreningar). Södermanland 

erövrade därmed sin första inteckning i tävlingens vandringspris. Tvåa blev Skåne med 2,45 

% (331 starter från 11 föreningar) och trea blev Östergötland med 1,42 % (66 starter från 3 

föreningar). Noterbart är att ingen förening rapporterat deltagande i åtta av våra distrikt! 

Varför inte satsa på breddaktivitet, som t.ex. Skyttets dag, där alla deltar i Rikspropagandan? 

 

Lars Lennartsson 

Tävlingsledare 

 

 

Regelkommittén nationellt skytte 

 

Kommittén har under 2022 bestått av:  

Ordförande  Lars Lennartsson grenledare Kpist/Ak4  

Sekreterare   Bo Ohlsson 

Ledamot Marcus Olsson grenledare långhåll  

Ledamot Roger Strandh grenledare gevär 6,5 

Ledamot Lolo Ramsing grenledare korthåll 

Ledamot Patrik Hjortskull grenledare luftgevär 

 



 

 

Efter förra årets arbete med Regelbok Nationellt skytte, version 2021-10-17, och efter nära tre 

års omfattande arbete med Regelbok Långhållsskytte, version 2021-07-15, inför den grenens 

antagning, har 2022 års arbete präglats av återhämtning och utvärdering. Arbetet med våra tre 

regelböcker för nationella grenar har därmed koncentrerats kring sammanställning av 

inkomna synpunkter, förslag till justeringar och nu senast möjliga anpassningar till nya ISSF- 

regler. Arbete med sammanställning av materialet pågår genom undertecknads försorg, för att 

i närtid presenteras för och behandlas av Regelkommittén nationellt skytte. Materialet 

omfattar justeringar under ett 30-tal punkter i Regelbok Nationellt skytte och några punkter i 

Regelbok Långhållsskytte och Regelbok Ak4. 
 

Inom ramen för nationellt skytte, enligt våra tre nationella regelböcker, har inga ansökningar 

om ”särskilt tillstånd” förekommit under året. Får betraktas som ovanligt och har endast 

inträffat två gånger sedan 2008 och senast var detta förra året. Kan det möjligen vara följden 

av viss anpassning i regelverket för äldre? 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  
 

 

 

Sponsorstöd 
Sektionen har under året sponsrats av bland annat följande: Verksamhetsstöd och återstartstöd 

till vår breddverksamhet. Skyttiaden omgärdas av flera sponsorer, likaså Swedish Cup med 

Walther som huvudsponsor. Oavsett storlek och insats – tack alla som stöder oss. 

 

Utmärkelser 
Gustav Morfeldt från Eda tilldelades stipendium ur Steve Gunnarssons 50-årsfond för 

säsongen 2021-2022.  
 

Frans Rasmusson från Sjöbo tilldelades stipendium ur Karl Arvid Norlins ungdomsfond för 

säsongen 2021-2022. 

 

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 2023 står bland mycket annat att läsa om våra fokusområden 

rekrytera och bibehålla inom ramen för strategi 2025. 
 

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 2023! 
 

Mikael Svensson, ordförande Gevärssektionen 


