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Sportsligt så tog våra viltmålsskyttar, ledda av Emil Mar-
tinsson, flera individuella medaljer och lagmedaljer vid 
luftvapen-EM i Ungern, vilket i kombination med medalj-
skörden vid VM gjorde att viltmålslandslaget utsågs till året 
skytt. Vid VM i FITASC Sporting erövrade Rebecka Bergkvist 
återigen en silvermedalj, vilket var henne tredje VM-medalj 
i rad! Lucas Wessman vann ett silver i juniorklassen vid EM 
i Field Target i Italien.

Vid VM i Sydkorea tog viltmålslandslaget åtta medaljer, 
varav Emil Martinsson och Jesper Nyberg tog guld indivi-
duellt, Jesper Nyberg och junioren Niklas Bergström tog 
individuella bronsmedaljer. Tillsammans med Karl Olssons 
silver i 300m gevär och Elin Åhlins brons i 3x40 skott 
plockade den svenska truppen hem tio medaljer, och sluta-
de sjua i medaljligan.

Över tid har det varit viktigt att redovisa vårt höga med-
lemsantal i förbundet, dels eftersom det har varit det pri-
mära mätetalet för Riksidrottsförbundet vid fördelning av 
medel, dels eftersom det är viktigt vid det politiska påver-
kansarbetet både nationellt och på EU-nivå. Förbundet har 
fortsatt varit aktiv tillsammans andra organisationer som 
bollplank åt statens utredare avseende implementeringen

av EU:s vapendirektiv i svensk lag, samt att vi har varit 
remissinstans för implementeringsförslaget i del två av 
utredningen.
 
Vår bedömning är att vi som förbund fortsatt varit fram-
gångsrika i detta arbete då även påverkan av implemen-
teringen andra del ser ut att bli minimal för förbundets 
verksamheter. Förbundet kommer att vara fortsatt aktiv i 
frågorna med fortsatt kontakt med berörda departement 
och myndigheter. 

Som frivillig försvarsorganisation har förbundet under året 
fortlöpande utfört uppdragsutbildningar, där vi har utbildat 
instruktörer på automatkarbin samt ammunitionsmän åt 
försvarsmakten. Förbundet har även varit behjälpligt vid 
genomförandet av SM AK4.

Till alla våra engagerade medlemmar i föreningar, distrikt 
och sektioner riktar vi ett stort tack för ert aldrig svikande 
engagemang! Vi tackar även våra sponsorer, särskilt Norma 
Precision AB, inklusive Gyttorp och RWS för deras stöd till 
vår verksamhet.

Patrik Johansson
Generalsekreterare

Isabelle Johansson, Johanna Andersson och Anna Mårtensson på VM i Changwon, Sydkorea
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Ekonomi
Sammanfattningsvis kan årets resultat om 710 011 kronor noteras och balansomslutning om cirka 26,9 miljoner kronor.

Kategori 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Medlemmar 72 580* 81 412 92 535 98 104 107 820 106 447

Föreningar 1154 1127 1104 1087 1073 1066

Tävlingslicens 5605 5700 5829 6122 5329 5784

Omsättning 19 236 20 070 20 297 20 675 20 018 21 156

Medlemmar och föreningar
Medlemsantalet 2018 var 106 447 (107 820) varav 18 920 (19 978) kvinnor.
Tävlingslicenserna uppgick till 5 784 (5 329), fördelat per sektion: gevär 2 770 (2 568),
pistol 1 125 (1 054), lerduva 1 627 (1 497), viltmål 262 (210). Antalet föreningar var 1 066 (1 068). Föregående års 
siffror inom parentes.

* Siffran är baserad på totala antalet medlemmar som var inlagda i IdrottOnline per 2013-02-28. Tidigare år baserades 
antalet medlemmar på föreningarnas inskickade årsrapporter.

Samarbete Försvarsmakten 
 
För 2018 var det budgeterat för totalt fyra utbildningskurser med en total budget på 710 000 kr och 340 utbildningsda-
gar fördelat på skjut- och ammunitionsutbildning. Utfallet för dessa fyra kurser blev 280 utbildningsdagar, med en bud-
get på 710 000 kr, 325 utbildningsdagar. Antalet utbildningsdagar fick begränsas beroende på att kostnaden för boendet 
vid utbildningsplatsen Kvarn blev högre än beräknat. (Fortifikationsverkets hyressättning). Skjututbildningarna har 
syftat mot att ge kvalitetssäkrade skjutinstruktörer mot GU-F. Under året har 15 nya skjutinstruktörer utbildats på den 
av Försvarsmakten nya framtagna övningsförteckningen, här har utbildning av kvinnliga skjutinstruktörer prioriterats. 
 
SvSF har varit behjälplig vid de 15 GU-F (Grundutbildning för Frivilligpersonal) som Försvarsmaktens Frivilligorgani-
sationer har ansvaret för. Där har 22 skjutinstruktörer varit anspråkstagna och 420 elever genomfört 40 timmar skju-
tutbildning med AK4 B. Omdömet som kurschefer och elever ger till dessa instruktörer är att de är kunniga och har god 
pedagogisk förmåga.  

SvSF har varit Hemvärnet behjälpliga vid genomförandet av SM AK4. Vid Försvarsmaktens utbildningsplattformar i 
Stockholm, Skåne och i Halland är samverkan mellan SvSF och Försvarsmakten mycket gott. Detta bygger på personkän-
nedom och är något som SvSF bör bygga upp i hela landet.
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Politiska områden 
 
Remisser
Förbundet har under det gångna året svarat på ett fler-
tal remisser. Vissa av dem kan påverka vår idrott som till 
exempel implementeringen av EU:s vapendirektiv i svensk 
lag, andra remisser har rört saker som inte har någon direkt 
påverkan på verksamheten.

EU:s vapendirektiv
I början av 2018 kom utredaren Kazimir Åbergs förslag ut 
på remiss, och SvSF lämnade ett remissvar avseende detta 
under våren. Vi har tillsammans med andra organisationer, 
bland annat Svenska Jägareförbundet och Svenska Pistol-
skytteförbundet, fortsatt att arbeta med påverkansarbete 
under hela 2018 i många diskussioner, skrivelser och sam-
tal med beslutsfattare. 
 
Tillståndsprövning av vapendelar
Ytterligare ett remissvar kopplat till implementeringen av 
EU:s vapendirektiv skrevs avseende tillståndsprövning av 
vapendelar, där SvSF bland annat ånyo påtalade att begrep-
pet synnerliga skäl borde ersättas med exempelvis särskil-
da skäl eller liknande.

Remissvar inför RIM 
SvSF har vidare lämnat remissvar till RF inför RIM i Jön-
köping, avseende RF:s remisser om förslag till ändringar i 
stadgar och reglementen, översyn av verksamhetsidé och 
värdegrund, anslutningsutredningen och RF:s stödformer. 
 
Utbildningsprojektet
Under 2018 har arbetet med digitalisering och distan-
sanpassning av förbundets utbildningar påbörjats. Vi har 
börjat kartlägga och utvärdera det systemstöd som kommer 
att behövas samt sett över hur de olika utbildningarna ska 
prioriteras i det fortsatta arbetet. Först ut blir skyttekorts-
utbildningarna, därefter kommer de olika tränar- och 
domarutbildningarna att gås igenom.

 

Samarbete med MSB
SvSF har inom ramen för utvecklingsuppdraget Frivillig försvarsorgani-
sation haft ett möte med företrädare för Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) för att diskutera SvSF roll som Frivillig försvarsor-
ganisation (FFO). SvSF har tillsammans med huvuddelen av övriga FFO, 
under hösten deltagit i ett internat om civilt försvar som MSB arrangera-
de. Temat för internatet var Viktiga frågor för FFO kopplat till civilt för-
svar och totalförsvar. Samarbetet med MSB fortsätter för att utreda vilken 
framtida roll SvSF skulle kunna ha i utvecklingen av det civila försvaret 
och totalförsvaret. 
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Under 2018 lades tävlingskalendern (IndTA) i förvaltning, 
vilket innebär att det inte sker mycket nyutveckling. Den be-
tallösning som implementerats i systemet har visat sig vara 
undermålig och kommer att behöva bytas ut, arbetet med 
detta pågår. Det har även visat sig att det fortfarande finns 
utvecklingsbehov av tävlingskalendern, detta kommer att 
hanteras under kommande kalenderår. Användandet bland 
föreningarna bedöms ha ökat, men inte i den omfattning 
som förväntats, det är därför upp till respektive sektion att 
få alla sektioner och föreningar att verkligen börja använda 
tävlingskalendern fullt ut. 

Liksom året innan har fördelningen av medlen gjordes 
enligt följande principer: 

• Generellt har Idrottslyftsgruppen arbetat utifrån att så 
många föreningar som möjligt ska få ta del av medlen. 

• Bidrag har nekats till föreningar som inte har gjort rätt för 
sig, det vill säga som inte har betalat årsavgift eller skickat 
in årsrapporten, som saknar organisationsnummer eller 
som inte har slutfört eller redovisat tidigare års Idrotts-
lyftsärenden. 

• Utbildningssatsningar innehållande SvSF:s utbildning för 
biträdande föreningstränare och/eller idrottens barn- och 
ungdomsledarutbildning Plattformen har beviljats medel.  

• Då det främst är gevärsföreningar som tidigare år har 
ansökt om medel har pistol-, lerduve- och viltmålsförening-
ar prioriterats. 

• Föreningar som ansökt för första gången har fått gå före 
föreningar som erhållit medel under senare år, om ansök-
ningarna har varit likartade. 

• Geografisk spridning av medlen har också eftersträvats.   

SvSF:s tävlingskalender

 
Föreningsstödet
Idrottslyftet är regeringens satsning på barn och ungdo-
mar och inom ramen för detta har Riksidrottsförbundet 
(RF) under året tilldelat SvSF 2 192 000 kr i föreningsstöd. 
Föreningsstödet är pengar som oavkortat ska gå till våra 
föreningars barn- och ungdomssatsningar och fokus i år 
låg på satsningar på utbildning samt inköp av elektronisk 
utrustning till skytteanläggningar. Totalt inkom 110 ansök- 
ningar och dessa var tillsammans på strax över 8 miljoner. 
Föregående år inkom 135 ansökningar med önskan om 
medel på strax över 9 miljoner.   
 
De 110 ansökningarna kom från 92 föreningar fördelade på 
gevär 77% (80 % år 2017), pistol 5% (10 %), lerduva 12% 
(5 %) och viltmål 5% (4 %). Av dessa föreningar hade 30 
stycken inte erhållit medel de senaste tre åren eller ens sökt 
om medel tidigare. Förra året var samma siffra 39 förening-
ar och detta får fortsatt ses positivt då vi vill att så många 
föreningar som möjligt kan ta del av medlen.

Idrottslyftet och andra rikta-
de stöd från RF 

Fältskyttehelg på Gotland



SvSF:s tävlingskalender De beviljade ansökningarna kom från 52 föreningar och 
dessa fördelas på följande sätt mellan våra distrikt (2017 års 
siffror inom parentes): 
 
Fördelning av 2017 års beviljade Idrottslyftsansökningar: 

Distrikt   
 

Antal föreningar Antal ansökningar

Blekinge 6 (1) 7 (1)

Dalarna 0 (1) 0 (1)
Gotland 2 (0) 2 (0)
Gävleborg 1 (4) 1 (4)

Halland 5 (3) 5 (3)
Jämtland-Härjedalen 1 (0) 1 (0)

Norrbotten 1 (2) 1 (2)

Skåne 4 (7) 4 (7)

Småland 7 (3) 9 (3)
Stockholm 0 (5) 0 (5)
Södermanland 3 (3) 4 (3)

Uppland 2 (5) 2 (5)
Värmland 3 (4) 3(8)

Västerbotten 2 (2) 2 (2)
Västergötland 3 (12) 3 (12)

Västernorrland 1 (1) 1 (1)

Västmanland 1 (0) 1 (0)
Västsvenska 5 (0) 5 (0)
Örebro Län 3 (2) 3 (2)
Östergötland 1 (2) 2 (2)

Utvecklingsplan barn- och ungdomsverk-
samheten 2017 – 2019 
Under 2016 fick SvSF i uppdrag av Riksidrottsförbundet 
att lägga upp en plan för barn- och ungdomsverksamheten 
gällande åren 2017–2019. Det som påbörjades under 
verksamhetsåret 2017 har fortsatt under 2018. Målet är att 
skyttesporten ska erbjuda barn och ungdomar en attraktiv 
verksamhet, där man får chans att utvecklas och vill stanna 
kvar en lång tid. 
De prioriterade områden vi haft dessa två verksamhetsår 
har varit:

• Rekrytering och utbildning av ledare och tränare 
• Att bygga grupper och laganda
• Ge alla en möjlighet att delta
• Samarbete över gränserna
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Precis som 2017 kunde föreningar inom SvSF:s regi söka 
medel inom två olika kategorier: utbildning och elektronik.  
Av de projekt som beviljats medel har totalt 50 av 58 ge-
nomförts av föreningarna under året. Av dessa var det sex 
som genomfördes inom utbildning. Detta innehöll deltagan-
de i SvSF:s utbildning för föreningstränare samt deltagan-
de i idrottens barn- och ungdomsutbildning Plattformen. 
Resterande 44 projekt utgjordes av inköp av elektronisk 
markeringsutrustning, lerduvekastare och skyttesimulato-
rer.

Utvecklingsbidraget
Under året fick SvSF även ett så kallat utvecklingsstöd från 
Idrottslyftet. Detta stöd bygger på samma principer som 
föreningsbidraget, men riktas till förbundets verksamhet. 
Dessa medel uppgick till 1 843 000 kr och har bland annat 
gått till:

• Föreningsträffar 
• Arbete med barn- och ungdomsfrågor 
• Sektionernas verksamhet för ungdomar upp till 25 år.  
Medlen har möjliggjort att fler ungdomar har fått åka på 
läger samt möjliggjort deltagande på Grand Prix-tävling-
ar eller motsvarande (deltagande i EM eller VM har inte 
finansierats av dessa medel). Genom dessa aktiviteter har 
vi byggt riksomfattande nätverk bland landets skyttar 
• Skyttegymnasiets verksamhet i form av bidrag till delta-
gande vid en tävling utomlands.  
• Administration och marknadsföring av Idrottslyftet

Barn- och ungdomsverksamhet i Gällivare Skf

Ung pistolskytt



hela elitverksamheten med toppgrupp, utvecklings och 
juniorgrupp. Gevärs- och pistolsektionerna har under året 
samverkat för att på ett bättre sätt utnyttja gemensamma 
resurser. Ett exempel på detta är det idrottspsykologipro-
jekt som vi genomför med hjälp av RF och deras elitavdel-
ning. Karin Moesch har på ett föredömligt sätt hjälpt oss 
höja våra kunskaper inom detta viktiga område. 
 
Vi har under året så sakteliga börjat takta upp vår tävlings-
verksamhet inför OS kvalet som börjar i slutet av 2018 och 
sträcker sig fram till våren 2020. Vår internationella med-
verkan på världscuptävlingar och mästerskap har under 
2018 har ökat något jämfört med 2017 för att vi ska vara 
optimalt förberedda när OS kvalet börjar.  

Riksidrottsförbundet har under 2018 genom sitt elitstöd 
bidragit med ett landslagsstöd på 1 400 000 kronor, utöver 
detta beviljades vi projektstöd till elitverksamheten på 
sammanlagt 810 000 kronor. Det är sammanlagt fem olika 
projektstöd som vi har beviljats ekonomiskt stöd för. Detta 
blir totalt 2 221 000 kronor i elitstöd från RF. Vi har också 
haft möjlighet att utnyttja personella resurser från RF:s eli-
tavdelning till utbildningsinsatser inom områdena idrotts-
psykologi och idrottsfysiologi. 

Utöver stödet från RF har vi också erhållit ett ekonomiskt 
stöd på 291 600 kronor från Sveriges Olympiska kommitté. 
Detta är personligt riktat stöd till aktiva som ingår i SOK:s 
topp och talangprogram. Vi har under 2018 haft följan-
de aktiva i SOK:s stödprogram. Skeetskyttarna Marcus 
Svensson och Stefan Nilsson samt gevärsskytten Lotten 
Johansson. I slutet av året antogs också gevärsskytten Isa-
belle Johansson till SOK:s nya stödprogram ”talang 2022”. 
Ekonomiskt genererar detta stöd först under 2019. Isabelle 
har dock haft möjlighet att medverka på olika träningsakti-
viteter som SOK har arrangerat under 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenska skyttesportförbundens ambition med elitverksam-
heten är att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra 
elitaktiva, huvuddelen av vårt stöd går till läger och tävling-
ar. Allt för de ska kunna komma optimalt förberedda till 
internationella tävlingar. Vi försöker också genom olika 
stöd ge aktiva som är på väg upp möjlighet att erhålla nöd-
vändig erfarenhet och hårdhet så att de kan ta nästa steg på 
sin väg mot toppen, allt för att uppnå SvSF mångåriga vision 
”skytte i världsklass”.  
 

Alla dessa fyra har varit implementerade i både fören-
ingsstödet och utvecklingsstödet som var presenterat här 
ovan. Bland annat kan vi se att samarbete över gränserna, 
som genomförs genom föreningsträffar i distrikten, är en 
väldigt uppskattad händelse för våra skytteföreningar. Man 
får chansen att träffa andra föreningar och ta del av andras 
erfarenheter för att utveckla sin egen verksamhet. Här blan-
das alla grenar och deltagarna har visat sin uppskattning 
och önskat återkommande träffar kring detta.

Elitverksamhet och dess stöd
Vi har under 2018 haft samma personella organisation som 
under 2017, Jonas Edman sportchef och FK lerduva. Mats 
Eriksson och Jonas Fyrpihl verkade som förbundskaptener 
på gevär respektive pistol på deltid. Jonas Fyrpihl jobbar 
dessutom som pistollärare på skyttegymnasiet i Sävsjö. 
Även en av gevärslärarana på skyttegymnasiet Leif-Steinar 
Rolland har förstärkt elitorganisationen genom att verka 
som tekniktränare för gevärslandslaget. Tack vare detta 
samarbete får vi ett bra flöde från juniorelit till seniorelit. 
Elitorganisationen jobbar naturligtvis tätt tillsammans med 
sektionerna och deras ledare för att på bästa möjliga sätt 
skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra elitaktiva 
samt för de som kommer underifrån och vill utvecklas som 
aktiva. Strukturen i övrigt har varit oförändrad jämfört med 
2017. Träningsgrupperna börjar få samma struktur inom 
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Isabelle Johansson, gevär

Marcus Svensson, 
lerduva/skeet
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Verksamhetsmässigt har större delen av stöden gått till trä-
ningsläger, världscuptävlingar och mästerskap. Den enskilt 
största utgiftsposten under året var helt naturligt VM i Korea. 
Gevär och pistol har också genomfört en stor mängd läger 
under året, några har genomförts i genomensam regi. Skyttar-
na i lerduvegrupperna har bland annat haft möjlighet att åka 
till Malaga tidigt på året för att i ett behagligare klimat än vad 
vi har i Sverige kunna förbereda sig och träna på ett optimalt 
sätt inför tävlingssäsongen. Projektet inom idrottspsykologi 
har fortsatt under året med Karin Moesch från RF:s elitavdel-
ning som sakkunnig. En gevärstränare har genomgått ISSF:s 
C-coachutbildning. Detta är ett steg i att stärka vår nationella 
tränarkompetens. 
 

Internationella mästerskap 
 
Det blev många svenska medaljer vid årets internationella 
mästerskap. 

Luftvapen-EM
Som vanligt inleddes mästerskapsåret med luftvapen EM, 2018 
genomfördes tävlingarna i Gyor i Ungern. Ytterligare en sak 
som var som vanligt var att våra viltmålskyttar var framgångs-
rika. De erövrade inte mindre är än fyra medaljer, två individu-
ella medaljer och två lagmedaljer. Det började på bästa möjliga 
sätt då det var en helsvensk guldmatch i regelbundna lopp 
mellan Emil Martinsson och Jesper Nyberg. Emil gick segrande 
ur denna duell. Även laget med tredjeskytten Niklas Bergström 
erövrade en guldmedalj i denna disciplin. Samma lag erövrade 
dagen efter en silvermedalj i blandade lopp. 

Sporting
Rebecka Bergkvist förlängde sin grymma svit med VM-medal-
jer i Fitasc sporting genom att återigen erövra en silvermedalj 
på VM i Frankrike genom att träffa 190 duvor. Det är en impo-
nerande prestation att erövra medaljer på VM tre år i rad.

På VM i Compak sporting erövrade herrlaget en bronsmedalj, 
de var dock snubblande nära en medalj av ännu ädlare valör då 
de hade samma poäng som silverlaget. Laget bestod av följande 
skyttar, Fredrik Malmström, Martin Andersson och Markus 
Larsson. 

Field Target
Vid EM i Field Target i italienska Fara Sabina norr om Rom tog 
17-årige Lucas Wessman från Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 
silver i juniorklassen vid sitt första internationella mästerskap. 
Lucas fick 113 poäng av 150 möjliga endast 2 poäng sämre än 
segraren Santiago Costa från Portugal.

Lerduve-EM
EM i Skeet och Trap genomfördes i österrikiska Leobersdorf. 
Efter en omfattande ombyggnation av anläggningen genomför-
de det österrikiska förbundet ett riktigt bra arrangemang. Här 
visade Victoria Larsson vilken duktig skeetskytt hon är. På sitt 
första internationella mästerskap erövrade hon en bronsmedalj 
genom att skjuta stabilt genom hela tävlingen. Hon hade 119 
träff i grundomgången och 43 träff i finalen.  
 
Även Stefan Nilsson fortsatte på ett imponerande sätt att göra 
bra resultat på mästerskap genom att i fjärde internationella 
mästerskapet på rad vara i final. Efter 123 träff i grundomgång-
en och stabil final slutade han på en mycket bra fjärde plats. 

Rebecka Bergkvist tog sin tredje raka  
VM-medalj  i FITASC Sporting
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VM i Changwon  
VM var årets stora mål för många av våra skyttar
Som brukligt är genomförs vart fjärde år ”stora VM” där all 
ISSF:s grenar finns representerade. 2018 stod Sydkorea och 
Changwon som värd för denna tävling. Arrangemanget var 
mycket lyckat och skjutbanorna var bra även om gevärsbanan 
på 300 m var mycket svårskjuten i blåsten. 

Våra viltmålsskyttar imponerade stort med inte mindre än 
åtta medaljer. De började med att erövra ett lagsilver på 50m 
regelbundna lopp. Dagen efter då 50m blandade lopp avgjordes 
blev det riktigt bingo i medaljskörden då Emil Martinsson tog 
en guldmedalj med Jesper Nyberg på tredje plats. Med dessa 
individuella framgångar tog laget med Niklas Bergström som 
tredjeskytt ett lagguld av bara farten. Junioren Andreas Berg-
ström knep i denna disciplin en bronsmedalj. 

På 10m imponerade Jesper Nyberg genom att vinna regelbund-
na lopp, även laget var framgångsrikt och tog här en brons-
medalj. Genom en jämn laginsats erövrade killarna ytterligare 
en guldmedalj i lag, denna gång på 10m blandade lopp. 

Blott 16 åriga junioren Johanna Andersson gjorde en bra pre-
station genom att bli 14:e i damjuniorernas luftgevärstävling, 
detta är en prestation som lovar gott för framtiden. 

Rebecka Andersson sköt 569 poäng, vilket var tangerat person-
ligt rekord för henne i damjuniorernas sportpistol. En mycket 
bra prestation där det endast var 4 poäng upp till final för 
Rebecka. 
 
I juniorklassen på 60 skott liggande var gevärsskytten Louise 
Rosell snubblande nära en medalj då hon blev fyra på exakt 
samma poäng (619,3) som trean. Även gevärskillarna på 60 
skott liggande på 300m hamnade på fjärde plats, denna gång 
med 2 poängs marginal till trean. Fjärdeplatserna fortsatte att 
grina oss i ansiktet då även damlaget på 300m kom fyra precis 
som Elin Åhlin individuellt blev fyra med endast en poängs 
marginal till trean. Efter några dagars tävlande kom äntligen 
medaljerna för gevärsskyttarna på 300m. Karl Olsson tog en 
silvermedalj på standardgevär genom att jobba systematiskt i 
den luriga vinden.  Elin Åhlin erövrade en bronsmedalj på 3x40 
skott, Elin imponerade här stort genom att skjuta överlägset 
flest innertior av alla i hela startfältet. 

Skeetherrarna hade inte riktigt marginalerna på sin sida på 
detta mästerskap. Alla killarna hade lite stolpe ut i sitt skytte. 
Stefan Nilsson var bäst med 121 träff vilket var en duva från 
särskjutning till finalen, Henrik Jansson fick ihop 120 träff. Det 
är bra och stabila resultat men det räckte inte hela vägen i den 
tuffa konkurrensen som rådde.

Avslutningsvis så gjorde vi ett bra VM med tio medaljer och 
slutade på en mycket bra sjundeplats i medaljligan. Våra 
grymma viltmålskyttar har naturligtvis mycket stor del i denna 
framgå. De blev också som lag premierade och av SvSF utsedda 
till ”årets skytt” i Sverige 2018.

 

Jesper Nyberg vann 3 st. VM-guld i Changwon

Elin Åhlin, VM-brons i 3x40

Karl Olsson, VM-silver i standardgevär 3x20



Internationella tävlingar
Under 2018 tävlade vi princip i normal omfattning på de största 
internationella tävlingarna. Vi avstod dock från några världs-
cuptävlingar, delvis för att spara pengar till bland annat VM 
i Korea som genomfördes senare under hösten. Nedan följer 
ett sammandrag från några av alla de tävlingar som vi deltog i 
under 2018.

Swedish Cup
Vår egen internationella stortävling Swedish Cup genom-
fördes traditionsenligt i Sävsjö direkt efter nyår och som 
vanligt var deltagarantalet riktigt bra. Att vi dessutom 
lyckas locka ett antal riktigt bra internationella toppskyttar 
vittnar om att tävlingen fortsatt har ett bra ryckte. I vanlig 
ordning premierades bästa pistol och gevärsskytt med var 
sitt vapen från Walther.

H&N Cup i München 
Vi åkte med en liten grupp luftvapenaktiva till den inter-
nationella topptävlingen H&N cup i München. Här gjorde 
bland annat pistolskytten Oscar Nilsson stabila resultat. 
Bästa var hans 578 poäng som räckte till en 12:e plats, även 
gevärsskytten Marcus Madsen sköt bra ena dagen då han 
sköt fina 626,0 poäng.

WC i Changwon
Årets första världscup genomfördes i Mexiko, denna 
världscup valde vi dock att avstå ifrån. Vi valde i stället att 
göra premiär på årets andra världscup som genomfördes 
i Changwon i Korea. Skeetskytten Henrik Jansson gjorde här 

en riktigt bra prestation och var snubblande nära att gå till 
final, efter att ha skjutet 121 träff i grundomgången var han 
första skytt utanför finalen när särskjutningen var genom-
förd. En sjunde plats i högsta möjliga konkurrens är dock 
mycket bra. Pistolskytten Morgan Johansson gjorde utifrån 
sina förutsättningar ett bra resultat då han sköt 576 poäng, 
detta räckte till 28.e plats i den tuffa konkurrensen.  
 
GP Austrian trophy
På lerduvetävlingen Austrian Trophy kom en stor framgång 
för skeetskytten Victoria Larsson då hon i skarp konkur-
rens segrade i damklassen efter att ha skjutet 119 träff. 
Även Stefan Nilsson visade fin form genom att skjuta 122 
träff i grundomgången, han hamnade tyvärr precis utanför 
prispallen efter finalen. Edvin Moberg gjorde också en bra 
tävling men missa precis finalen, han fick ihop goda 120 
träff. Totalt sett var detta en mycket bra tävling och en bra 
erfarenhet inför EM som genomfördes på denna bana sena-
re under sommaren.
 
WC i Malta
Världscuptävling nr två för lerduveskyttarna var på Mal-
ta där tävlingarna genomfördes på deras nya och mycket 
påkostade skjutbana i väldigt blåsiga och svårskjutna 
förhållanden. De enormt stora och mycket dyra näten som 
var uppsatta som bakgrunder blåste tyvärr sönder vilket till 
viss del påverkade tävlingarna. Här var Marcus Svensson 
mycket nära att gå till final med sina 120 träff, endast en 
duva fattades för honom, övriga svenska skyttar hade det 
lite tyngre i det utmanande vädret.
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Viltmålslandslaget vann 8 medaljer (7 senior + 1 junior) under VM i Changwon. Fr.v: Emil Martinsson, Jesper Nyberg och Niklas Bergström



Världscupen i München
Isabelle Johansson gjorde en fantastisk luftgevärstävling då hon 
sköt mycket fina 628,4 poäng, detta såg länge ut att räcka till 
final. I den grymma konkurrens som råder på denna tävling 
slutade hon till slut på en 12:e plats. Marcus Madsen gjorde två 
stabila resultat på 627,0 poäng (luftgevär) och 1172 poäng på 
(50m, 3x40). Vi hade också några pistolskyttar på plats, de gjor-
de stabila prestationer men i den tuffa konkurrensen hamnade 
de dock en bit ner i listorna. 

Juniorvärldscupen i Sühl
Vi hade en lite grupp lerduve- och gevärsskyttar på plats i Suhl. 
ISSF satsar numera ganska hårt på juniorväldscuperna och 
arrangemangen och den idrottsliga konkurrensen är på högsta 
nivå. Våra skyttar gjorde stabila resultat utan att nå några riktigt 
framskjutna placeringar i den tuffa konkurrensen. De skaffade 
sig dock nyttiga erfarenheter för framtiden.

WC i Tucson
Efter Malta åkte en mycket lite trupp med endast två skeetskyt-
tar till USA och Tucson för att skjuta ytterligare en världscup. 
Här är det temperaturen som är utmaningen i stället för vinden. 
Tucson ligger mitt i Arizonas öken och det blir väldigt varmt, 
temperaturer över 40 grader tillhör vardagen. Trots detta så 
presterade både Stefan Nilsson och Marcus Svensson mycket 
bra, båda gick till final där Stefan hamnade på en tredje plats 
och Marcus på en sjätte plats. Vi hade två skyttar på plats och 
båda går till final vilket är ett strålande betyg till dessa killar. 

Framgångar för Alfred Hellström
Junioren Alfred Hellström tog en silvermedalj i Cyperns 
GP i Compak sporting, två veckor senare följde han upp 
detta med att erövra ytterligare en pallplats, denna gång på 
Italien Grand Prix.

Svenska framgångar i Orimattila
Med flera personliga rekord och pallplatser åkte lerduveju-
niorerna hem från tävlingarna i Finland. Mest framgångsrik 
var Skeetskytten Mathilda Lishöj som slutade tvåa och 
Mathilda Johansson kom trea. Även Anton Svahn var i final 
när herrjuniorernas skeettävling avgjordes, han slutade på 
en femte plats.  
 
Grand prix Novi Sad 2018 
Vi hade ett antal framskjutna placeringar både på pistol och 
gevär på de internationella tävlingarna i Novi Sad i Serbien. 
Både Vendela Sörensson och Morgan Johansson var i final 
när luftpistolgrenarna avgjordes. Det samma gällde för 
Lotten Johansson när luftgevärsgrenen avgjordes. Lotten 
tillsammans med Marcus Madsen kom dessutom på en 
tredjeplats i mixlagtävlingen på 10m.

RIAC Cup i Luxemburg  
Våra pistolskyttar skördade framgångar på luftvapentäv-
lingarna i Luxemburg. Morgan Johansson, Joackim Norberg, 
Vendela Sörensson, Michaela Jansson, Amanda Jägersvärd 
och Isac Ahlqvist, alla dessa skyttar har en sak gemensamt 
och det är att de var i final i minst en av tävlingarna i Lux-
emburg.   
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Stefan Nilsson tog brons i världscupen i Tucson

2018 var en fin säsong för unge sportingskytten Alfred Hellström 

Vendela Sörensson tävlade på flitigt under 2018
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Gymnasial utbildning
 
Riksidrottsgymnasium Skytte (RIG)
Riksidrottsgymnasium Skytte i Sävsjö fortsätter att stärka sin 
position i Skyttesverige. Inkomna ansökningar till hösttermi-
nen 2018 var 14 till antalet, samtliga gevärsskyttar. I nuläget går 
det 31 elever på skolan. Skyttegymnasiet har haft 3 anställda 
tränare under året, Jonas Fyrpihl (pistol), Paul Larm (gevär) 
och Leif Steinar Rolland (gevär). Under det gångna året har 
50m utomhusbanan äntligen färdigställts, den har 15 skjutplat-
ser med elektronisk markering.
Kansliet gjorde totalt 5 besök under året.

Nationell idrottsutbildning (NIU)
Inkomna ansökningar till höstterminen 2018 var 7 till antalet. 
Skyttegymnasiet hade höstterminen 2018 12 elever.  Köns-
fördelningen var åtta flickor och fyra pojkar, samtliga gevärs-
skyttar. Skolan genomförde med hjälp av en extern firma en 
omfattande elevenkät under året, i vilken det ställdes frågor 
om till exempel trygghet, studiero och mat. Kansliet gjorde ett 
besök på skolan under september månad. 
 
Ungdomsengagemang
Ungdomsrådet har under 2018 och tidigare år haft fortsatt 
fokus att marknadsföra ungdomsrådet för Sveriges unga skyttar, 
visa att rådet finns och vad de jobbar med. Detta har gett ett 
positivt utslag i sektionerna. Idag finns det ungdomsrepresen-
tanter i förbundsstyrelsen, gevärssektionen, pistolsektionen och 
i viltmålssektionen. Detta har bidragit till att ungdomsrådet har
 

fått in ett ungdomligare perspektiv i grensektionernas arbete 
och i de frågor som behandlas. Efter årsmötet 2017 verkställdes 
ett nytt arbetssätt för de som sitter i ungdomsrådet. Utveck-
lingen skulle bidra till ett effektivare arbete för medlemmarna i 
ungdomsrådet och alla grenar ute i landet.  
 
Under årsmötet och skytteforum har man bjudit in ungdomar 
från alla distrikt. Under båda evenemangen har ungdomsrådet 
lyft fram olika frågor som rör ungdomar eller ungdomsverk-
samheten, men även frågor runt funktionshinder och jämställ-
het. I samband med årsmötet och skytteforum genomfördes det 
även aktiviteter och gemensamma middagar med ungdomarna 
som medverkade. Detta skapade en närmare kontakt med de 
ungdomsskyttar som finns i Sverige, deras tankar och åsikter.  
 
Under 2018 genomfördes Stadium Sports Camp (SSC) med 
stöd av deltagare från skyttegym. SSC är ett läger som pågår 
under fyra sommarveckor i Norrköping. Varje vecka intas 
idrottslägret av nya deltagare och ledare. 
 
Stadium Sports Camp har även något som heter Multi testa, vil-
ket innebär att det är runt 60 barn per vecka som prövar olika 
typer av sporter, däribland skytte. Skytte är även en aktivitet för 
110 barn per vecka som åker på day-camp. Rådet har tidigare 
stöttat evenemanget genom att medverka som ledare för skyt-
tesporten. 

Fem skyttar från RIG:et åkte på NM i Norge och allihopa 
fick med sig minst en medalj var hem. 
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Tidningen Svensk Skyttesport 

Tidningen Svensk Skyttesport har under 2018 kommit 
ut med fyra tryckta nummer. Som vanligt har magasinet 
främst innehållit reportage, porträtt och artiklar som syftat 
till att inspirera, väcka idéer och nyfikenhet. Strävan har va-
rit att det ska stå något om alla fyra grenar i varje nummer 
med variation i fråga om själva disciplinerna. Vi har i maga-
sinet också strävat efter att få med hela landet, kvinnor och 
män, unga och gamla, elit och bredd.

Under året gavs fyra nummer av tidningen Svensk Skyt-
tesport ut. Upplagan har varierat mellan 5968 (nr 1, 2018) 
och 7020 (nr 4, 2018). Tidningen har varit förbundets 
primära kommunikationskanal i decennier och har varit 
uppskattad bland landets skyttar. Den höga kostnaden som 
produktionen och distributionen medfört har länge inne-
burit väldigt begränsade resurser att kunna genomföra nya 
satsningar inom IT- och digital kommunikation.  
 
Förbundsstyrelsen fattade därför under hösten 2019 be-
slutet att utgivningen av Svensk Skyttesport skulle upphöra 
fr.o.m. 2019, för att istället koncentrera kommunikationen 
till digitala medier, såsom hemsida och ett webbtv-magasin 
kallat ”Träffsäkert”. Förbundsstyrelsen beslutade även att 
ta fram en app för Svensk Skyttesport under 2019, för detta 
ändamål har medel budgeterats.  
 
Generalsekreterare Patrik Johansson har varit ansvarig ut-
givare för magasinet. Redaktör har Richard Gardt varit. Ett 
fåtal externa skribenter har anlitats för diverse reportage 
och artiklar, vilket har varit positivt för tidningens skull.

 

Nr 1 2018                Nr 2 2018

Nr 3 2018                Nr 4 2018 (sista numret)



I februari 2018 tillträdde Richard Gardt tjänsten som kommu-
nikatör på kansliet som efterträdare till Josefin Warg.  Richard 
har sin bakgrund inom digital filmproduktion och har under 
arbetat använt sin kompetens inom det området till att ta fram 
ett nytt kommunaktionskoncept, ”Träffsäkert – Svensk Skyt-
tesports webb-tv magasin”.

Media
Ett arbete med att informera media om vad som händer inom 
skyttesporten har i vanlig ordning skett löpande under året. 
Från kanslinivå bevakas internationella mästerskap och världs-
cuper. Trupper offentliggörs med tydlig information om delta-
garna på hemsidan, sociala medier och i samband med VM i 
Changwon gav vi ut en pressguide. Dessutom skrivs nyheter på 
hemsidan inför och under tävlingarna. 

Hemsidan www.skyttesport.se har i vanlig ordning varit vår 
huvudsakliga kommunikationskanal, jämte tidningen, för att 
meddela viktigheter till skyttar och föreningar. 

Utöver detta använder vi fortsatt Flickr som ett digitalt fotoal-
bum, och lägger där upp bilder från mästerskap som media kan 
hämta hem, vilket också görs. Flera representanter från media 
har uttryckligen sagt att informationen som SvSF levererar är 
mycket uppskattad och till stor hjälp i deras arbete, detta både 
från lokal nivå som riksnivå.

Träffsäkert
Träffsäkert är ett Youtubemagasin vars syfte är att fungera som 
ett skyltfönster för svensk skyttesport. Varje avsnitt innehåller 
tre till fyra kortare filmade reportage som speglar vår breda
verksamhet. Det kan vara alltifrån föreningsbesök till intervjuer

Kommunikation
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med våra landslagsskyttar såväl som reportage från någon av 
våra många tävlingar. Ambitionen är att alla grenar och disci-
pliner ska samsas om utrymmet. Givetvis är det svårt att få det 
helt rättvist fördelat men det långsiktiga målet är att alla grenar 
och discipliner inom förbundets ramar, inom sin tid kommer ha 
uppmärksammats med minst ett reportage i Träffsäkert. 

Richard har under året producerat två stycken avsnitt av Träff-
säkert, det första pilotavsnittet släpptes i juni och det andra 
avsnittet i december. Målsättningen är att ett avsnitt ska vara 
mellan 17—30 min långt. Första avsnittet var 18.29 långt och 
andra avsnittet var 29.15.  
 
Under 2019 ska fyra avsnitt produceras. Det återstår fortfaran-
de mycket att utveckla och förbättra såväl gällande produk-
tionskvalitén som innehåll men det som framförallt brister är 
marknadsföringen av Träffsäkert. Inget av de första två avsnitten 
fick särskild stor viral spridning. Här behövs det troligtvis satsas 
pengar genom att exempelvis köpa betalda inlägg på Facebook 
och Instagram samt i viss mån Google-annonser. En sådan kost-
nad skulle kunna finansiera sig självt genom samarbeten med 
sponsorer och erbjuda dem exponering i Träffsäkert. Intäkterna 
kan sedananvändas för marknadsföring. Vi kommer under 2019 
att arbeta i denna riktning. Vi kommer även ta hjälp av skyttein-
tresserade kändisar för att marknadsföra vårt webb-tv magasin, 
Träffsäkert och skyttesporten i sig. 
 
Sociala medier
Att finnas i sociala medier, där folket redan är, är en självklar-
het. SvSF använder främst Facebook och Instagram och här gör 
vi inlägg som informerar, inspirerar och tipsar om intressanta 
saker. Att försöka sprida kunskap om skyttesporten, ge en posi-
tiv bild av den och att ge ett mervärde till intresserade är målen.



Facebook
På Facebook hade vi i slutet av 2018 över 6 198 följare, 
vilket är en ökning på 194 personer sedan förra årsskif-
tet. Enligt Facebooks statistik hade våra inlägg under året 
i genomsnitt en räckvidd på cirka 1318 användare. Som 
bäst har våra inlägg nått drygt 5000 personer medan vissa 
inlägg endast nått ca 100. Denna stora differens beror på 
delvis på Facebooks egna algoritmer men även på frekven-
sen av interaktion från våra följare; ju fler gilla-markering-
ar, kommentarer och delningar ett inlägg får desto större 
viral spridning får det. 

Instagram
Vårt instagramkonto är snart uppe i 1400 följare vilket är 
en ökning på ca 100 följare sedan december 2017.  Inläggen 
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har ofta koppling till någon av nyheterna vi lagt upp på vår 
hemsida. Vi har även under året börjat producera videoin-
lägg specialanpassade för Instagrams 60-sekundersformat.  
 
Flickr
Flickr är vårt digitala fotoalbum på nätet. Albumets främ-
sta syfte är att på ett smidigt sätt kunna förse media med 
högupplösta bilder från internationella mästerskap och 
världscuper. Därifrån kan bilder nämligen laddas ned, och 
det fungerar bra och smidigt.

Informationsmaterial
SvSF:s informationsmaterial, bestående av affischer och 
broschyrer, beställs emellanåt av olika föreningar och 
distrikt. 

Ett centralt avtal har gällt med vår nye miljökonsult Melker 
Skoglund, som ersätter Janne Kjellsson. Avtalet har gett våra 
föreningar rätt till en kortare första konsultation i miljöfrågor, 
enligt samma princip som avtalet med Janne Kjellsson. Vid 
större insatser har vi upphandlat ett bra konsultpris som gäller 
för våra föreningar. 

Miljö

Fältskyttehelg på Gotland, nov 2018

Janne Kjellsson
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Vid ISSF:s generalförsamling i München hade Christina Åhl-
stedt nominerats till ledamot i ISSF styrande råd, efter en mara-
tonomröstning där de totalt 32 nominerade sållades ner till 15 
så blev Christina invald i rådet. Claes Johansson var nominerad 
som ordförande i viltmålskommittén, och han valdes in med 
acklamation av mötet. Patrik Johansson valdes om i domar-
kommittén, Rolf Bodin valdes om i den medicinska kommittén 
och Robert Wälikangas valdes in i stadge- och behörighetskom-
mittén. Sverige fick därmed full utdelning på sina nominering-
ar. Kerstin Bodin hade avböjt omval, hon tackades därför av vid 
generalförsamlingen. Genom att Christina Åhlstedt blev invald 
i styrande rådet och Robert Wälikangas invald i stadge- och 
behörighetskommittén så ökar vi vår internationella represen-
tation numerärt och styrkemässigt.  
 
Vår målmedvetna satsning att öka vår representation i de inter-
nationella beslutsorganen Internationella Skyttesportförbundet 
(ISSF) och Europeiska Skyttekonfederationen (ESC) fortsätter 
och finns dokumenterad i SvSF internationella handlingsplan. 
Arbetet i de olika internationella kommittéerna har fortsatt 
enligt plan. 

vi representerar och påverkar  
nu i följande konstellationer:

ISSF Styrande råd, ledamot – Christina Åhlstedt
ISSF Viltmålskommitté, ordförande – Claes Johansson
ISSF Domarkommitté, ledamot – Patrik Johansson
ISSF Medicinska kommitté, ledamot – Rolf Bodin
ISSF Stadge- och behörighetskommitté – Robert Wälikangas
ESC presidium, ledamot – Christina Åhlstedt
ESC Tekniska kommitté, viltmål, ledamot – Claes Johansson
ESC Tekniska kommitté, pistol, ledamot – Patrik Johansson
ESC Lagstiftnings- och miljökommitté – Robert Wälikangas

Vid ISSF:s generalförsamling i München fanns Patrik Johans-
son (GS), Kerstin Bodin, Christina Åhlstedt, Claes Johansson, 
Robert Wälikangas och Rolf Bodin på plats. 
 
Domar- och juryuppdrag
Vid följande internationella tävlingar har SVSF haft svensk 
domarrepresentation:

swedish cup 10m, sävsjö (swe)
Appeal, RTS – Patrik Johansson
Gevär, RTS – Jan-Olov Olsson
Gevär – Thomas Persson
Pistol – Ingemar Proos
Pistol – Lars Carlsson
 
em 10m, györ (hun)
Running target – Claes Johansson

issf världscup 10/25/50m, fort benning (usa)
Rifle – Jan-Olof Olsson

issf junior world cup, suhl (ger)
Lerduva – Ulla Samuelsson 

Internationella åtaganden

Svenska delegationen på General Assembly i München, 2018
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Styrelsen 
Förbundsstyrelsen i Svenska Skyttesportförbundet har under 
året bestått av:

Robert Wälikangas  Ordförande
Bo Ohlsson   Ledamot
Jane Jönsson   Ledamot
Margareta Ekberg Emilsson Ledamot
Tomas Skarpsvärd  Ledamot
Rolf Baum   Ledamot
Anna Eklöf   Ledamot/ungdom
Erika Lännström   Ledamot/ungdom
Anders Lindström   Lerduvesektionen
Johan Carlsson   Pistolsektionen
Mikael Svensson   Gevärssektionen
Carl-Henrik Gilljam  Viltmålssektionen

Styrelsen har genomfört tio (10) protokollförda sammanträden 
plus två (2) per capsulam-möten. Därutöver har arbetsutskottet 
löpande hanterat ärenden mellan förbundsstyrelsens samman-
träden. Styrelsearbetet leddes av vice ordföranden Robert Wäli-
kangas fram till förbundsmötet den 27 maj. Robert Wälikangas 
har därefter lett styrelsen som ordförande. Arbetsutskottet har 
bestått av Robert Wälikangas, Jane Jönsson, Margareta Ek-
berg-Emilsson, Bo Ohlsson samt Patrik Johansson. 
 
Kansli/Personal
Kansliet leddes under 2018 av generalsekreterare Patrik Johans-
son. Övriga medarbetare på kansliet har varit Inger Mortensen, 
Sussie Svedlund, Cecilia Augustsson Edstam (slutade maj-18), 
Jonas Edman, Michael Normann, Alexander Carlsson och

 
Richard Gardt. Alla dessa tjänster omfattar heltid. Under året 
har en tjänst på kansliet till stor del varit obesatt, vilket inne-
burit hög arbetsbelastning på övrig personal. Från november 
2018 har Margareta Ekberg Emilsson stöttat kansliet på deltid 
som kanslichef.

Förbundet hade under 2018 två förbundskaptener anställda, 
Mats Eriksson för gevär och Jonas Fyrpihl för pistol. Ingen av 
förbundskaptenerna är anställd på heltid. 
 
Stora skyttars märke
Stora Grabbars märke bytte med start 2016 namn till Stora 
Skyttars märke. Samtidigt uppdaterades kriterierna för att er-
hålla märket. Från och med 2016 ska ansökningar eller nomi-
neringar till märket skickas in till kansliet, för handläggning.
 
Efter 2018 års insatser har några nomineringar och ansökning-
ar om märket kommit in och en nominering har godkänts av 
förbundsstyrelsen. Efter 2018 tilldelas därmed följande skytt 
Stora skyttars märke: Lars Olof Gerhardsson, Löftadalens Skf 
samt Olle Gabrielsson, Rommeheds Skf. 
 
Stipendier
Till stipendiater för 2018 ur Karl Arvid Norlins ungdomsfond 
utsågs: 
gevär: Louise Rosell, Algutsrums Skf
viltmål: Andreas Bergström, Glaskogens Jsk
lerduva: Victoria Larsson, Dannemora Jsk
pistol: Isac Ahlqvist, Lönsboda SpSK 
 
Varje stipendiat erhöll stipendium på 3 000 kronor vardera 
samt ett diplom.

Ordförande Robert Wälikangas på  
årets Skytteforum
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Ullmanska släktföreningens skyttestipendi-
um till Torsten Ullmans minne
Den Ullmanska släktföreningens skyttestipendium till Torsten 
Ullmans minne gick år 2018 till Rebecka Andersson, Dorotea 
Psk. Stipendiet delas ut årligen, denna gång för fjärde gången, 
med en prissumma på 5 000 kronor. Stipendiat utses av släkt-
föreningen tillsammans med SvSF:s pistolsektion. 
 

Förtjänstmedaljer 
 
 
Årets Skytt 
Utmärkelsen Årets Skytt 2018 gick till viltmålslandslaget, 
bestående av Emil Martinsson, Osby Jsk, Jesper Nyberg, Hylte 
Sportskyttar, Niklas Bergström, Glaskogens Jsk samt coachen 
Carl-Henrik Gilljam Almunge Jsk. De tilldelades utmärkelsen 
för sina fina insatser på EM och VM under året. För utmär-
kelsen belönades var och en med ett diplom och 2 000kr i en 
premie. 
 
årets skytt-motiveringen lyder:
”Laganda, intern stöttning och hög lägstanivå är nyckelorden 
i det svenska viltmålslandslaget. Vid viltmåls-VM 2016 tog 
laget tre silvermedaljer, förhoppningarna och trycket var därför 
mycket högt på skyttarna inför årets VM. Resultatet från VM 
i Korea blev två guld, ett silver och ett brons. Detta är ett helt 
otroligt resultat, och visar att hela laget klarar av att prestera 
bra under ett helt mästerskap. Att laget tidigare under året tagit 
ett guld och ett silver under VM i luftvapen gör ju inte saken 
sämre”.
 

Roland Ekenberg tilldelades Berndadotte-medaljen på Skytteforum.

Rebecka Andersson fick motta Ullmanska släktföreningens skyttesti-
pendium på 5000 kr.

Viltmålslandslaget utsågs till Årets skytt(ar). 



SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 20

Året 2018 får sammantaget ses som positivt för Gevärssektio-
nen, vi har i stort klarat de verksamhetsmål som var uppsatta 
och vi lyckades hålla ekonomin i balans.
Sektionens verksamhet bygger på de fyra ”B-na”; breddaktivitet, 
breddrekrytering, breddutbildning och breddelit. Den yttersta 
eliten sorterar under sportchef och förbundskapten, med vilka 
vi naturligtvis har en tät samverkan.

Breddaktivitet  
För våra grenledare är det en viktig uppgift att SM genomförs 
alla de discipliner som finns inom sektionen. Just detta arbete, 
att hitta engagerade och duktiga arrangörer, har blivit tuffare 
de senaste åren. Bland annat fick vi från sektionen gå in och 
arrangera SM i ISSF-grenarna på 50 och 300 meter. Sektionens 
största enskilda arrangemang är Swedish Cup med luftgevär 
i Sävsjö, som avgjordes med ungefär 600 deltagare. Tävlingen 
är viktig för svenska skyttar, men också våra nordiska gran-
nar poängterar att det är en viktig värdemätare och en viktig 
mötesplats.

Breddrekrytering  
Sektionens bidrag till rekryteringen återfinns bland annat i våra 
hemma-banetävlingar, alltifrån traditionstyngda Rikspropagan-
dan och SvD riksskytte till nya begivenheter. Även flera av dessa 
kräver stora ideella insatser från ledare i distrikt och föreningar. 
Kombinationen genomfördes återigen i luft, korthåll och 6.5.

 

Breddutbildning  
Domarutbildningar och regionala träningsgrupper har varit 
igång. Annars har just utbildningen varit en akilleshäl. Trots 
många utbildade tränare är det ganska få som jobbar utanför 
egen förening. Vi behöver fler tränare och funktionärer på 
region- och distriktsnivå.

Breddelit  
Sektionens breddelit brukar delas in i tre delar: juniorer, 300 
meter samt de nationella landslagen. 
 
• Vi har varit representerade på Junior-EM luft, Junior-VM 
och Junior-Världscup. Junior-NM i Oslo blev en riktig höjda-
re, framför allt bland tjejerna som klippte guldmedaljer såväl 
individuellt som i lag. 

• På 300 meter avgjordes VM i Changwon. Karl Olsson erövra-
de en silvermedalj i standardgevär, medan Elin Åhlin, erövrade 
bronset i damernas helmatch. 

• När det gäller det nordiska utbytet var det ovanligt fram-
gångsrikt på samtliga distanser. Det vi minns allra mest är 
kanske ändå Casper Fredrikssons juniorseger vid NM/NUM, 
den första svenska juniorsegern på många år. 

Till sist ett stort tack till alla ideella krafter i föreningar och 
distrikt som bär vårt skytte framåt. Ytterligare detaljfakta om 
tävlingarna hittar du i sektionens verksamhetsberättelse och 
resultatbilaga. 

Gevärssektionen 2018

Lotten Johansson
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Lerduvesektionen 2018

Vi har haft ett förhållandevis lugnt arbetsår 2018 och det känns 
som om det råder en stabilitet i sektionen. Ekonomin har varit i 
balans och de pengar som vi erhållit ifrån skyttesportförbundet 
har förvaltats mycket väl utav våra grenledare.
 
Pengarna har använts i första hand till att sända våra skyttar ut 
i världen för att representera Sverige på internationella tävling-
ar. Inom lerduvesektionen så har vi varit mycket bortskämda 
med framskjutna placeringar och detta år har inte varit något 
undantag. Jag går inte in på varje placering utan det får grenle-
darna presentera i sina berättelser. Vi har även använt pengar 
till olika träningsläger samt för att prova och testa dom juniorer 
som ”knackar” på dörren för dom stora mästerskapen. 

Ett antal beslut har tagits under det gångna året av en enig 
styrelse. Vi har beslutat att höja starttjugan till ”startfyrtio” detta 
för att ge grenledarna ett bättre ekonomiskt handlingsutrymme 
när dom tar ut sina skyttar till internationella tävlingar. 

Vi har också beslutat att vi kommer att kräva en bättre disciplin 
och en bättre laganda hos de skyttar som är uttagna för att re-
presentera Sverige på internationella uppdrag. Våra grenledare 
har också fått skärpta direktiv vad gällande hanteringen utav 
dessa uttagna skyttar samt att vi tar ut dem tidigare på året för 
att vi ska kunna följa deras träning och deras tävlande fram till 
den dagen då det är dags för dom att representera Sverige. 

 

Ett beslut som tagits är att landslagen måste få resa ifred på in-
ternationella uppdrag utan föräldrar och kompisgäng som åker 
med och hårt pressar grenledarna. Dom flesta av våra toppskyt-
tar har mottagit detta beslut med lättnad då många skyttar har 
störts utav anhörigas krav på verksamheten. Ekonomin runt 
landslagen har också skärpts så att vi inte längre kommer att 
”dela ut pengar att resa för” utan det är grenledaren som sköter 
alla ekonomiska transaktioner och utlägg. Detta för att få en 
mer strukturerad och överblickbar ekonomi. 

Vi har också slagit ihop de tre sportingrenarna till en budget 
under en grenledare samt en vice grenledare för att bättre kun-
na välja ut tävlingar och med detta spendera sektionens pengar 
på bästa sätt. Vi har också fattat beslut om att de skyttar som är 
uttagna att representera Sverige skall få så stor kostnadstäck-
ning på sina internationella tävlingar som det är möjligt att ge. 
”Det får inte bli för dyrt att vara bäst” Vi skickar med andra ord 
mindre men effektivare landslag. 

Ett stort tack till Stig Andersson för hans arbete med all-
svenskan och till alla arrangörer som gör vår verksamhet 
möjlig. 

Grenstatistik 2018

Gren  Starter Andel % Förändring

Trap 248 3,3 62

D-trap 17 0,2 -1

Skeet 1010 13,2 30

Nationell skeet 540 7,0 65

Nordisk trap 2437 31,7 32

Engelsk sporting 1776 23,1 96

FITASC sporting 474 6,2 35

Compak sporting 994 12,9 32

Field Target 183 2,4 -6

7 679

Marcus Svensson



Styrelsen har under 2018 haft följande sammansättning: 
 
ordförande (representant i fs):  
Johan Carlson 
 
vice ordförande:   
Simon Magdeburg 

ledamöter:   
Mikael Andersson, Simon Magdeburg, Maria Jermolin,  
Arnold Broberg, Conny Nilsson, Fredrik Hallgren 

ungdomsrepresentanter:  
Sara Stamneströ och Markus Beronius

Utöver ordinarie ledamöter har ett antal personer adjungerats 
in, med ansvar för olika delar av verksamheten. För detaljer 
hänvisas till Pistolsektionens egen verksamhetsberättelse.

I huvudsak har Pistolsektionen uppnått de mål som fastställdes 
i 2018 års verksamhetsplan och det med en ekonomi i balans. 

Swedish Cup genomfördes traditionsenligt i samarbete med 
gevärssektionen och arrangemanget fungerade mycket väl. 
Antalet deltagare ökade något jämfört med föregående år, vilket 
ger ett välbehövligt tillskott till sektionens budget. 

Etableringen av en toppgrupp och en utvecklingsgrupp inom 
sektionen har börjat sätta sig och vi börjar se resultat av sats- 
ningen. Nu gäller det att hitta former för hur vi ska kunna följa
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Pistolsektionen 2018

och utvärdera utvecklingen så att vi kan förbättra verksamheten 
ytterligare. 
 
Styrelsen har ett fortsatt bra samarbete med Svenska Pi-
stolskytteförbundet (SPSF). Respektive förbunds stompro-
gram krockar på sina håll, men i möjligaste mån bör detta 
kunna lösas genom lokala justeringar av rekommenderade 
datum. Styrelsen har även inlett en dialog med SPSF om 
hur skyttekortsutbildningarna ska kunna samordnas bättre 
i framtiden. Inom SvSF pågår ett intensivt arbete med att 
utveckla och modernisera utbildningsutbudet och här är 
Pistolsektionen mycket aktiv.

Sektionens veteranverksamhet fortsätter att öka, både vad 
avser aktiviteter och antal deltagare. Inför Nordiska Veter-
anmästerskapen anordnades ett träningsläger i Strömsund 
under ledning av Staffan Oscarsson.

En positiv utveckling på ungdomssidan är att det har blivit 
en viss ökning av antalet skyttar som fortsätter att skjuta 
stående efter växlingen från sittande skytte. Vi ser tyvärr en 
liten minskning av antalet deltagare vid finalen i Svenska 
ungdomscupen jämfört med tidigare år.

Sektionsstyrelsen vill rikta et stort tack till alla aktiva skyt-
tar, ledare, stödjande medlemmar, sponsorer och support-
rar för ett väl genomfört 2018. Stärkta av årets framgångar 
arbetar sektionen vidare mot visionen Svenskt pistolskytte 
i världsklass.

Nordiska Veteranmästerskapen
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Styrelsen som valdes vid förra årsmötet var under året haft 
följande sammansättning:

 Carl-Henrik Gilljam - ordförande och ordinarie leda-
mot i Förbundsstyrelsen, hemside-test/tävlings och IT 
ansvarig 
   
Arne Forsberg - vice ordförande, resultat-ansvarig, 
licenser och uppföljningar:    

Marie Enqvist - sekreterare, ansvarig viltmålshallen 
Eskilstuna och inventarier. 

Fredrik Olsson - grenledare jaktkombination och ut-
vecklingsansvarig. 

Patrik Wilhelmsson - ekonomiansvarig, ungdomsansvarig 
(junior), biträdande ledamot i förbundsstyrelsen. 

Louise Samuelsson - ungdomsrepresentant. 
 
Samuel Malmgren - ungdomsrepresentant.

Valberedning har bestått av Anders Larsson, Mattias Bergman 
och Niklas Bergström.
 
Årsmötet 
Årsmötet hölls den 26 mars i samband med SM RT. Mötet 
hölls i lokalen Mötet i Munktellarenan i Eskilstuna. Ett 20-tal 
personer var närvarande och 7 fullmakter från föreningar och 
SDF blev inlämnade. 
 

Sammanträden i förbundsstyrelsen
Viltmålssektionen har representerats av i första hand av Calle 
men även Patrik som ersättare. Förbundets ekonomi har 
väsentligen förbättrats vilket har gjort att satsningar kan göras 
inom sektioner och elitverksamhet. De stora frågorna som be-
handlats är, förutom ekonomi bland annat SDF:en i framtiden, 
tbildning, etik och moral inom vårt skytte, föreningsintyg och 
säkerhetsfrågor.

Ekonomi
Sektionen har under året 2018 haft balanserad ekonomi med 
ett mycket dyrt VM i Korea. Planen var att skjuta över 57 000 
kronor från 2017 men det blev bara 30 000 kvar från 2017 för 
att klara detta dyra år 2018. Arne Forsbergs jobb att jaga in 
start 20:or & licenser har vi alla gott av. Vissa klubbar har på 
ett utmärkt sätt skött inbetalningarna av 20:an, vilket stöttat 
ekonomin. Ett extra bidrag från Norma på 20 000 kr till lagsats-
ningarna var också välkommet. Prispallen med 80 000 Kronor 
från förtjänstfullt skytte vid mästerskapen har varit mycket till 
hjälp. Vi fick även 55 000 kr som extra FS-medel för att klara 
det dyra 2018.

Utbildning
Utbildningsmaterialet har legat vilande även detta år. 

Träningsläger
Åter genomfördes ett träningsläger i Böjeryd detta var bra 
arrangörsmässigt men några lokala skyttar uteblev.

Viltmålssektionen 2018

Jesper Nyberg

Viltmålslandslaget i Changwon
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Damverksamhet
Planerat ”tjejläger” SQYTTE har ej genomförts 2018 utan 
planer finns till våren 2019 i Almunge. Samtidigt så har man nu 
internationellt slagit samman sporten och intrigera herrar och 
damer. 
 
Juniorverksamhet
Vi har för närvarande 4 juniorer som skjuter på hög nationell 
bas, glädjande så hör vi även några yngre juniorer finns runt 
om oss ute i landet som vi hoppas att se framöver. Juniorerna 
har verkligen tagit för sig. Vid VM i Sydkorea sköt Andreas 
Bergström till sig en mycket ett brons, Även vid Juniornordiska 
har våra juniorer visat upp sig med den äran. 

Nationell tävlingsverksamhet
Vi har under året haft LLT tester på både 10 och 50 m, samt 
SM-tävlingar.
Tester på 10 m har hållits i Eskilstuna (3 st.). 
Tester på 50 m har hållits i Åtvidaberg och i Eskilstuna.
SM enkel Jaktkombination gick i Arvika.
SM Jaktkombination genomfördes i Åtvidaberg. 
SM 50 & 80 meter genomfördes i Almunge.

På allsvenskan viltmål 50 m var det 5 divisioner med 7 lag i 
varje samt 2 division med tre skyttar individuellt, vilket innebär 
att 46 lag och 6 skyttar sammanlagt har skjutit allt mellan en till 
sju matcher under 2018. Resultaten har uppdaterats efterhand 
på hemsidan och genom utskick till respektive lagledare i fören-
ingen. Slutredovisningen av allsvenskan har inte skött riktigt 
bra och detta får styrelsen ta på sig med de som administrerat 
allsvenskan.

Jaktkombinationen hade 1 divisioner med 7 lag samt 2 indi-
viduella skyttar. Allsvenskan 10 m blev i år åter på banan och 
styrelsen tackar Lennart Tuvesson som återupptar allsvenskan 
10 m.

Internationella tävlingar
2018 satte Sverige verkligen viltmål på tapeten. Jo, vi fortsatte 
att behålla de blå-gula kläderna i världstoppen. Vad säger man 
om 12 medaljer om 12 internationella medaljer internationellt!
Eller 6 lagmedaljer av 6 möjliga. 

Luft-EM i Györ
Årets luft-EM började riktigt kaotiskt, med saknade väskor och 
missade anslutningsflyg. Till slut lyckades i alla fall alla ta sig 
ner till Györ, och när tävlingarna startade så tog Emil Mar-
tinsson guld i regelbundna lopp efter en helt småländsk final 
med Jesper Nyberg, som bärgade silvret. Ett lagguld bärgades 
av Emil Martinsson, Jesper Nyberg och Niklas Bergström. I 
mixtävlingen bärgades ett lagsilver med samma laguppställning 
som i de regelbundna loppen. Även junioren Andreas Berg-
ström gjorde bra ifrån sig vid mästerskapet.  
 
Nordiska mästerksapen i Oslo
Andreas Bergström tog ett silver i 10m regelbundna lopp, och 
slog i grundomgången till med ett nytt svenskt juniorrekord 
med sina 579p. Det gamla rekordet var från förra årtusendet, 
och var satt 1999 av Emil Martinsson (578p). klassen. I seni-
orklassen tog Pontus Thuresson en bronsmedalj. I 10m mix tog 
Andreas Bergström en bronsmedalj i juniorklassen. 
 

 

På 50m mix bärgade Oskar Eliasson en bronsmedalj i juni-
orklassen, och Pontus Thuresson gjorde detsamma i seniorklas-
sen. I regelbundna lopp 50 m tog Oskar Eliasson ett silver i 
juniorklassen och Pontus Thuresson ett silver i seniorklassen 
efter att han vunnit en särskjutning.

VM i Changwon, Korea
I viltmål 50m tog det svenska laget en silvermedalj. I 50m mix 
tog Emil Martinsson guld och Jespers Nyberg brons, det blev 
även ett lagguld av bara farten. Junioren Andreas Bergström tog 
ett brons i juniorklassen 50m mix. Jespers Nyberg tog guld på 
10m RT och laget fick en bronsmedalj. Totalt bärgades 8 olika 
medaljer.

Slutord
Att nivån på våra toppskyttar fortfarande är hög framgår av 
resultaten vid de internationella tävlingarna, med inte mindre 
än 12 medaljer vid EM och VM. Även vid de nationella tävling-
arna har resultaten varit av hög klass och med några spännande 
finaler. Också detta år har antal licenslösare ökat. Och det ger 
förhoppningsvis signaler på att viltmålsskyttet är på väg uppåt. 

Vår junior på nationell nivå ligger även denna på hög nivå men 
vi måste ha hjälp ute från klubbarna att bredda upp oss såväl på 
manlig men framför allt på den kvinnliga sidan. Vad det gäller 
allsvenskan måste vi stärka upp oss från Styrelsen och vi behö-
ver hjälp med administratörer om vi skall kunna driva vidare 
allsvenskan. Styrelsens förhoppning är att vi kan svara upp till 
medlemmarnas önskemål.
Med ett lyckosamt år som 2018 känns det viktigt att tacka alla 
som på olika sätt hjälpt till att göra detta möjligt.

Många nämnda säkert fler glömda men stort tack till alla, 
TACK ! 

Emil Martisson på Skytteforum, 2018
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Svenska rekord och mästare 
Information om nya svenska rekord 2018 samt 2018 års svenska mästare finns att hitta på förbundets hemsida,  
under fliken tävlingsverksamhet samt i tävlingskalendern.
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Allmänt om verksamheten
Sportsligt så tog våra viltmålsskyttar, ledda av Emil Martinsson, 
flera individuella medaljer och lagmedaljer vid luftvapen-EM 
i Ungern, vilket i kombination med medaljskörden vid VM 
gjorde att viltmålslandslaget utsågs till årets skytt. Vid VM 
i FITASC Sporting erövrade Rebecka Bergkvist återigen en 
silvermedalj, vilket var hennes tredje VM-medalj i rad! Lucas 
Wessman vann ett silver i juniorklassen vid EM i Field Target i 
Italien. 
 
Vid VM i Sydkorea tog viltmålslandslaget åtta medaljer, varav 
Emil Martinsson och Jesper Nyberg tog guld individuellt, 
Jesper Nyberg och junioren Niklas Bergström tog individuella 
bronsmedaljer. Tillsammans med Karl Olssons silver i 300m 
gevär och Elin Åhlins brons i 3x40 skott plockade den svenska 
truppen hem tio medaljer, och slutade sjua i medaljligan.
 
Över tid har det varit viktigt att redovisa vårt höga medlemsan-
tal i förbundet, dels eftersom det har varit det primära mätetalet 
för Riksidrottsförbundet vid fördelning av medel, dels eftersom 
det är viktigt vid det politiska påverkansarbetet både nationellt 
och på EU-nivå. Förbundet har fortsatt varit aktiv tillsammans 
med andra organisationer som bollplank åt statens utredare 
avseende implementeringen av EU:s vapendirektiv i svensk lag, 
samt att vi har varit remissinstans för implementeringsförslaget 
i del två av utredningen.
 
Vår bedömning är att vi som förbund fortsatt varit framgångsri-
ka i detta arbete då även påverkan av implementeringens andra 
del ser ut att bli minimal för förbundets verksamheter. För-
bundet kommer att vara fortsatt aktiv i frågorna med fortsatt 
kontakt med berörda departement och myndigheter. 
 
Som frivillig försvarsorganisation har förbundet under året 
fortlöpande utfört uppdragsutbildningar, där vi har utbildat 
instruktörer på automatkarbin samt ammunitionsmän åt För-
svarsmakten. Förbundet har även varit behjälpligt vid genom-
förandet av SM AK4.
 
Utbildning  
Under 2018 har arbetet med digitalisering och distansanpass-
ning av förbundets utbildningar påbörjats. Vi har börjat kart-
lägga och utvärdera det systemstöd som kommer att behövas 
samt sett över hur de olika utbildningarna ska prioriteras i 
det fortsatta arbetet. Först ut blir skyttekortsutbildningarna, 
därefter kommer de olika tränar- och domarutbildningarna att 
gås igenom. 

SvSF:s tävlingskalender och IndTA
Under 2018 lades tävlingskalendern (IndTA) i förvaltning, 
vilket innebär att det inte sker mycket nyutveckling. Den 
betallösning som implementerats i systemet har visat sig vara 
undermålig och kommer att behöva bytas ut. Arbetet med detta 
pågår. Det har även visat sig att det fortfarande finns utveck-
lingsbehov av tävlingskalendern. Detta kommer att hanteras 
under kommande kalenderår. Användandet bland föreningarna 
bedöms ha ökat, men inte i den omfattning som förväntats. Det 
är därför upp till respektive sektion att få alla sektioner och för-
eningar att verkligen börja använda tävlingskalendern fullt ut.
 
Samarbete med Försvarsmakten
För 2018 var det budgeterat för totalt fyra utbildningskurser 
med en total budget på 710 000 kr och 340 utbildningsdagar 
fördelat på skjut- och ammunitionsutbildning. Utfallet för dessa 
fyra kurser blev 274 utbildningsdagar med en kostnad på 710 
000 kr. Antalet utbildningsdagar fick begränsas beroende på att 
kostnaden för boendet vid utbildningsplatsen Kvarn blev högre 
än beräknat. (Fortifikationsverkets hyressättning). Skjututbild-
ningarna har syftat mot att ge kvalitetssäkrade skjutinstruktörer 
mot GU-F. Under året har 15 nya skjutinstruktörer utbildats på 
den av Försvarsmakten nya framtagna övningsförteckningen. 
Här har utbildning av kvinnliga skjutinstruktörer prioriterats.

SvSF har varit behjälplig vid de 15 GU-F (Grundutbildning för 
Frivilligpersonal) som Försvarsmaktens Frivilligorganisationer 
har ansvaret för. Där har 22 skjutinstruktörer varit anspråks-
tagna och 420 elever genomfört 40 timmar skjututbildning 
med AK4 B. Omdömet som kurschefer och elever ger till 
dessa instruktörer är att de är kunniga och har god pedagogisk 
förmåga.

SvSF har varit Hemvärnet behjälpliga vid genomförandet av SM 
AK4. Vid Försvarsmaktens utbildningsplattformar i Stockholm, 
Skåne och i Halland är samverkan mellan SvSF och Försvars-
makten mycket gott. Detta bygger på personkännedom och är 
något som SvSF bör bygga upp i hela landet.

Samarbete med MSB 
SvSF har inom ramen för utvecklingsuppdraget Frivillig 
försvarsorganisation haft ett möte med företrädare för 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för 
att diskutera SvSF roll som Frivillig försvarsorganisation 
(FFO). SvSF har tillsammans med huvuddelen av övriga FFO 
under hösten deltagit i ett internat om civilt försvar som  
 

Förvaltningsberättelse
 
Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Skyttesportförbundet får härmed avge årsredo-
visning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK

ÅRSREDOVISNING 2018
för Svenska Skyttesportförbundet (802003-1707) 
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MSB arrangerade. Temat för internatet var Viktiga frågor för 
FFO kopplat till civilt försvar och totalförsvar. Samarbetet med 
MSB fortsätter för att utreda vilken framtida roll SvSF skulle 
kunna ha i utvecklingen av det civila försvaret och totalförsva-
ret. 
 
Idrottslyftet och andra riktade stöd från RF
Inom ramen för Idrottslyftet, som är regeringens speciella 
satsning på barn och ungdomar, tilldelade Riksidrottsförbundet 
(RF) SvSF 2 192 000 kronor i föreningsstöd för år 2018. Totalt 
beviljades 52 föreningar medel för att genomföra varsitt projekt. 
Av dessa slutförde 50 föreningar sina projekt inom följande 
kategorier: utbildning (6 projekt) och elektronik (44 projekt).

Utvecklingsstödet
Under året fick SvSF även ett så kallat utvecklingsstöd från 
Idrottslyftet. Dessa medel uppgick till 1 843 000 kr och har 
bland annat gått till arbetet med barn- och ungdomsfrågor, 
sektionernas verksamhet för ungdomar upp till 25 år, skyt-
tegymnasiets verksamhet i form av bidrag till deltagande vid en 
tävling utomlands, föreningsträffar samt till administration och 
marknadsföring av Idrottslyftet. 

Utvecklingsplan barn- och ungdomsverk-
samheten 2017–2019
Under 2016 fick SvSF i uppdrag av Riksidrottsförbundet att läg-
ga upp en plan för barn- och ungdomsverksamheten gällande 
åren 2017 - 2019. Det som påbörjades under verksamhetsåret 
2017 har fortsatt under 2018. Målet är att skyttesporten ska er-
bjuda barn och ungdomar en attraktiv verksamhet, där man får 
chans att utvecklas och vill stanna kvar en lång tid. De priorite-
rade områden vi haft dessa två verksamhetsår har varit:

-Rekrytering och utbildning av ledare och tränare 

-Att bygga grupper och laganda 

-Ge alla en möjlighet att delta 

-Samarbete över gränserna

Ungdomsengagemang
Ungdomsrådet har under 2018 och tidigare år haft fortsatt 
fokus att marknadsföra ungdomsrådet för Sveriges unga skyttar, 
visa att rådet finns och vad de jobbar med. Detta har gett ett 
positivt utslag i sektionerna. Idag finns det ungdomsrepresen-
tanter i förbundsstyrelsen, gevärssektionen, pistolsektionen och 
i viltmålssektionen. Detta har bidragit till att ungdomsrådet har 
fått in ett ungdomligare perspektiv i grensektionernas arbete 
och i de frågor som behandlas. 
 
Efter årsmötet 2017 verkställdes ett nytt arbetssätt för de som 
sitter i ungdomsrådet. Utvecklingen skulle bidra till ett effekti-
vare arbete för medlemmarna i ungdomsrådet och alla grenar 
ute i landet.
 
Under årsmötet och skytteforum har man bjudit in ungdomar 
från alla distrikt. Under båda evenemangen har ungdomsrådet 
lyft fram olika frågor som rör ungdomar eller ungdomsverk-
samheten, men även frågor runt funktionshinder och jämställ-
het. I samband med årsmötet och skytteforum genomfördes det

även aktiviteter och gemensamma middagar med ungdomarna 
som medverkade. Detta skapade en närmare kontakt med de 
ungdomsskyttar som finns i Sverige, deras tankar och åsikter. 
 
Under 2018 genomfördes Stadium Sports Camp (SSC) med 
stöd av deltagare från skyttegym. SSC är ett läger som pågår 
under fyra sommarveckor i Norrköping. Varje vecka intas 
idrottslägret av nya deltagare och ledare. Stadium Sports Camp 
har även något som heter Multi testa, vilket innebär att det är 
runt 60 barn per vecka som prövar olika typer av sporter, däri-
bland skytte. Skytte är även en aktivitet för 110 barn per vecka 
som åker på day-camp. 
 
Elitverksamhet
Under 2018 har Jonas Edman dubblerat som både sportchef 
och förbundskapten för lerduvelandslaget. Jonas Fyrpihls 
anställning som förbundskapten för pistol förlängdes med ett 
år, med option på ytterligare förlängning, och Mats Eriksson 
är som tidigare förbundskapten på gevär. Träningsgrupperna 
har samma struktur inom hela elitverksamheten med topp-, 
utvecklings- och juniorgrupp. Gevärs- och pistolsektionerna 
har fortsatt att samverka för att på ett bättre sätt utnyttja de 
gemensamma resurserna.
 
För ytterligare detaljer kring vilka aktiviteter som har genom-
förts i vår elitverksamhet hänvisar vi till verksamhetsberättelsen 
och då i första hand till elitverksamhet och internationella 
tävlingar och mästerskap.

Elitstöd
Under 2018 har vi till vår elitverksamhet erhållet ekonomiskt 
stöd från riksidrottsförbundet på totalt 2 221 000 kr. Stödet 
kommer från två olika stödsystem, vi har erhållit 1 400 000 kr 
i landslagsstödsystemet och 821 000 kr i landslagstödsprojekt. 
Vi erhöll också ett ekonomiskt stöd från Sveriges olympiska 
kommitté på 291 600 kr.
 
Landslagsstödet har använts till att bekosta vår elitverksamhet 
och då i första hand läger och internationella tävlingar för våra 
elitskyttar. Landslagsstöd projekt har använts inom ramarna för 
de elitprojekt som vi har ansökt om medel till. Under 2018 fick 
vi stöd till totalt 5 elitprojekt.
 
Stödet från Sveriges olympiska kommitté är ett riktat stöd till 
aktiva som ingår i SOK:s topp och talangprogram. Under 2018 
erhöll Marcus Svensson, Stefan Nilsson samt Lotten Johansson 
ekonomiskt stöd via detta system. 
 
För ytterligare detaljer kring vilka aktiviteter som har genom-
förts i vår elitverksamhet hänvisar vi till verksamhetsberättelsen 
och då i första hand till elitverksamhet och internationella 
tävlingar och mästerskap.
 
Svensk Skyttesport 
Tidningen Svensk Skyttesport har under 2018 kommit ut med 
fyra tryckta nummer. Som vanligt har magasinet främst inne-
hållit reportage, porträtt och artiklar som syftat till att inspirera, 
väcka idéer och nyfikenhet. Strävan har varit att det ska stå 
något om alla fyra grenar i varje nummer med variation i fråga 
om själva disciplinerna. Vi har i magasinet också strävat efter 
att få med hela landet, kvinnor och män, unga och gamla, elit 
och bredd. 
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Upplagan har varierat mellan 5968 (nr 1, 2018) och 7020 (nr 
4, 2018). Tidningen har varit förbundets primära kommuni-
kationskanal i ett decennium och har varit uppskattad bland 
landets skyttar. Den höga kostnaden som produktionen och 
distributionen medfört har länge inneburit väldigt begränsade 
resurser för att kunna genomföra nya satsningar inom IT- och 
digital kommunikation. 
 
Förbundsstyrelsen fattade därför under hösten 2018 beslutet 
att utgivningen av Svensk Skyttesport skulle upphöra fr.o.m. 
2019 för att istället koncentrera kommunikationen till digitala 
medier, såsom hemsida och ett webbtv-magasin kallat ”Träff-
säkert”. Förbundsstyrelsen beslutade även att ta fram en app för 
Svensk Skyttesport under 2019. För detta ändamål har medel 
budgeterats.

Generalsekreterare Patrik Johansson har varit ansvarig utgivare 
för magasinet. Redaktör har Richard Gardt varit. Ett fåtal ex-
terna skribenter har anlitats för diverse reportage och artiklar, 
vilket har varit positivt för tidningens skull.

Ekonomi
Sammanfattningsvis kan årets resultat om 110 011 kronor note-
ras och balansomslutning om cirka 27,2 miljoner kronor.  

Verksamhet
De operativa, rekryterande, idrottsliga verksamheterna har ge-
nomförts av våra sektioner. Detta utvecklas i respektive sektions 
verksamhetsberättelse samt i SvSF:s verksamhetsberättelse.

Sponsorer
Förbundsstyrelsen tackar varmt för de partners som på olika 
sätt stöttat förbundet, föreningar och skyttar under det gångna 
året. Ett särskilt tack riktas till Norma Precision AB, inklusive 
Gyttorp och RWS, som hjälpt till att stödja delar inom alla för-
bundets sektioner på ett sätt som inte gjorts tidigare. 
 

Styrelsen
Styrelsen har genomfört tio (10) protokollförda sammanträden 
plus två (2) per capsulam-möten. Därutöver har arbetsutskottet 
löpande hanterat ärenden mellan förbundsstyrelsens samman-
träden. Styrelsearbetet leddes av vice ordföranden Robert Wäli-
kangas fram till förbundsmötet den 27 maj. Robert Wälikangas 
har därefter lett styrelsen som ordförande.  
 
Medlemmar och föreningar
Medlemsantalet 2018 var 106 447 (107 820) varav 18 920 (19 
978) kvinnor. Tävlingslicenserna uppgick till 5 784 (5 329), 
fördelat per sektion: gevär 2 770 (2 568),
pistol 1 125 (1 054), lerduva 1 627 (1 497), viltmål 262 (210). 
Antalet föreningar var 1 066 (1 068). Föregående års siffror 
inom parentes.
 
 

Flerårsöversikt (tkr) 2018 2017 2016

Nettoomsättning 18 176 18 226 18 946 

Resultat före finansiella 
poster

-360 207 602

Soliditet (%) 62 63 63 

Kassalikviditet (%) 411 464 607

Eget kapital exkl ända-
målsbestämda medel

16 973 16 863 16 037  
  
   

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efter-
följande resultat- och balansräkning med tilläggsupplys-
ningar. 
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 Not     2018-01-01                2017-01-01
 1              -2018-12-31               -2017-12-31  

Resultaträkning 

Rörelseintäkter          
Anslag      2   11 991 112   10 943 017  
Bidrag      3      2 375 275      2 515 610  
Avgifter     4      3 651 883      3 681 431  
Övriga intäkter            1 158 090      1 086 361  
Summa rörelseintäkter      19 176 360               18 226 419  
           
Rörelsekostnader          
Lämnade bidrag och anslag              -63 000       -140 000  
Övriga externa kostnader     -12 558 974              -11 165 479  
Personalkostnader    5   -6 882 791   -6 702 121  
Av- och nedskrivningar av   6         -31 992         -12 134  
materiella anläggningstillgångar  
 
Summa rörelsekostnader                  -19 536 757              -18 019 734  
Rörelseresultat                          -360 397         206 685  
           
Finansiella poster          
Finansiella intäkter    7        470 408         619 204  
Summa finansiella poster            470 408         619 204  
Resultat efter finansiella poster           110 011         825 889  
           
Årets resultat              110 011         825 889  
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 Not     2018-12-31                  2017-12-31
 1           

Balansräkning 

TILLGÅNGAR        
         
Anläggningstillgångar         
Materiella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark    8      1         1
Inventarier     9         19 858            12 132
Summa materiella anläggningstillgångar           19 859            12 133
         
Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i intresseföretag              10         23 263            23 263
Summa finansiella anläggningstillgångar           23 263            23 263
Summa anläggningstillgångar                          43 122            35 396
         
Omsättningstillgångar        
Varulager m. m.        
Varulager                50 015            32 646
Summa varulager               50 015            32 646
         
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar             184 381          226 308
Övriga fordringar             204 755          262 441
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        397 591           201 106
Summa kortfristiga fordringar                        786 727         689 855
         
Kortfristiga placeringar        
Övriga kortfristiga placeringar                 11  21 959 048                21 487 839
Summa kortfristiga placeringar    21 959 048   21 487 839
         
Kassa och bank        
Kassa och bank         4 400 369      4 666 162
Summa kassa och bank        4 400 369      4 666 162
Summa omsättningstillgångar     27 196 159    26 876 502
         
SUMMA TILLGÅNGAR       27 239 281    26 911 898
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 Not     2018-12-31                  2017-12-31
 1           

Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
           
Eget kapital        
Ingående behållning        
Ingående behållning          16 863 319       16 037 431
Årets resultat                 110 011             825 889
         
Ändamålsbestämda medel        
Prisfonder     12          560 059            639 277
Övriga fonder     13          289 725            342 943
Summa eget kapital        17 823 114                 17 845 540
         
Avsättningar        
Övriga avsättningar    14               2 810 699        3 282 803
Summa avsättningar                        2 810 699       3 282 803
         
Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder              629 323           741 291
Övriga skulder               124 827           141 382
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       5 851 318        4 900 882
Summa kortfristiga skulder        6 605 468       5 783 555
         
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     27 239 281      26 911 898
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Noter
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar (exklusive lager) i förhållande till kortfristiga skulder.

Soliditet (%)
Eget kapital, exklusive ändamålsbestämda medel, i procent av balansomslutning.

 
 
Not 2 Anslag
               2018  2017  
       
       
Riksidrottsförbundet                    9 533 511        8 469 417  
Sok Anslag         291 600            120 000  
HKV: Org. stöd         989 593                    1 433 600  
HKV: Orgstöd, Uppdrag        710 000            920 000  
MSB: Orgstöd         466 407                          0  
                   11 991 111                10 943 017  
       
       
 
Not 3 Bidrag
                2018                  2017  
Sponsor- och frivilligt bidrag       427 275                        364 610  
Stimulansbidrag          80 000            150 000    
Stiftelsen John Hedins Skyttefond          25 000              25 000    
Kronprinsessans Margaretas Landstormfond                             0            100 000  
Idrottslyftet     1 843 000         1 876 000  
                     2 375 275        2 515 610  
       
 
Not 4 Avgifter
                2018                 2017  
Tävlingslicensavgifter    1 685 400        1 516 560  
Deltagaravgifter         368 783               557 621  
Årsavgifter      1 597 700         1 607 250  
                      3 651 883        3 681 431  
       
 
Not 5 Medelantalet anställda
                2018  2017  
Medelantalet anställda     8         8  
       
 
Not 6 Avskrivningar
Inventarier skrivs av baserade på en bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivningstid 2 år.
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Not 7 Finansiella intäkter
        2018                  2017  
Valutakursvinst                        598       245  
Realisationsvinst av värdepapper                             469 810              619 092  
Räntekostnader                0      -133  
                 470 408             619 204  
  
   

Not 8 Byggnader och mark

Anskaffningsvärde      2018-12-31         2017-12-31  
Fastigheten Sollefteå Flyn 1:151            1                1

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
          2018-12-31      2017-12-31    
Ingående anskaffningsvärden           1 157 098               1 157 098  
Inköp                    39 720                     0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden         1 196 818          1 157 098  
       
Ingående avskrivningar          -1 144 966          -1 132 832
Årets avskrivningar                -31 992                -12 134  
Utgående ackumulerade avskrivningar       -1 176 958         -1 144 966
       
Utgående redovisat värde                 19 860                 12 132

Not 10 Specifikation andelar i intresseföretag
 
Namn                    Kapital-                    Bokfört 
                        andel                       värde
Städa Sverige Ekonomisk förening                      2,3 %           23 260  
Sävsjö Skyttecenter Ekonomisk förening       36 %                 3  
             23 263  
       
      Org.nr  Säte  Eget kapital       Resultat  
Städa Sverige  Ekonomisk förening 716421-2859 Stockholm   5 555 725 128 235
Sävsjö Skyttecenter  Ekonomisk förening 769607-7497 Sävsjö       134 819 107 798

Not 11 Aktier och andelar
Namn                 Anskaffn.              Marknads-
         värde                      värde 
Aktier                 5 841 284                6 487 749  
Hedgefonder                5 300 700                5 329 885  
Räntor               10 817 064              11 229 652  
               21 959 048             23 047 286  
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Not 12 Prisfonder
                      2018-12-31        2017-12-31  
Kajsa & Henry Pantzars fond           120 331       159 549  
K-A Norlins Ungdomsfond           140 122       152 123  
Ola Olssons Prisfond              15 667         15 667  
S:t Eriksfonden                    123 939       123 939      
Eidem             160 000       188 000  
             560 059      639 278  
 
Not 13 Övriga fonder
         2018-12-31 2017-12-31  
Norma Jubileums Fond               41 190           41 190  
T Holbergs Minnesfond               10 254           10 254  
P Nohres Skyttestift               29 963           43 963  
Prins Eugens Fond               60 109           84 327  
John Nilssons Fond             126 292         126 292  
FSR Minnesfond                  21 917           36 917  
                289 725        342 943  
       
 
Not 14 Övriga avsättningar
          2018-12-31    2017-12-31  
Steve G 50års fond              193 305           205 305 
Anläggningstekniska rådet                46 575             48 025  
Miljöåtgärder                111 656           138 945  
Ny organisation                892 374           937 386  
Riktade projekt ungdom               459 568           562 092  
Elitstöd                              0           500 000    
Juridiskt stöd                      0           150 000  
Ungdomsverksamhet Sporting                26 896                     26 896      
Digitalisering, uppdateringsmaterial             234 725                  271 934   
VM/SM                    17 093            163 713  
UGL                               0              50 000  
Utbildning                228 507            228 507  
Kommunikationssatsning              400 000          0  
Digital plattform                200 000          0  
            2 810 699       3 282 803  
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