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VERKSAMHETSBERÄTTELSE         

Summering av 2021

Jonas Edman, förbundsschef SvSF, Janine Kettels och Bo Ohlsson, Ordförande SvSF

2021 präglades i väldigt stor omfattning av pandemin 
Covid-19. Det finns inget i modern tid som har påverkat 
idrotten i så stor utsträckning. Stora evenemang som OS, 
VM och EM ställdes in, flyttades eller genomfördes med 
mycket strikta Corona protokoll. En viss ljusning kunde 
skönjas under sommarmånaderna då smittspridningen 
tillfälligt gick ner något. Då smittspridningen var något 
lägre kunde vi tack var stort arbete från våra sektioner och 
föreningar glädjande nog genomföra viss tävlingsverksam-
het, många SM tävlingar genomfördes på ett bra sätt. Ty-
värr ökade smittspridningen under senhösten och vintern 
vilket grusade förhoppningarna om en återgång till det 
normala.   

För oss på ett nationellt plan har detta påverkat såtillvida 
att vi tvingats fortsätta ställa om och genomföra digitala 
möten och utbildningar. Glädjande nog kunde vi dock ge-
nomföra skytteforum på traditionellt sätt i Bromma. Tuf-
fast utmaningar har det dock varit för våra många fören-
ingar då de flesta av har haft svårt att genomföra ordinarie 

verksamhet, detta framgår tydligt i antalet genomförda 
lokaktiviteter som har minskat oroväckande mycket. Det 
finns dock glädjeämnen såtillvida att många föreningar 
har haft förmågan att ställa om sin verksamhet och ge-
nomfört såväl alternativa tävlingar som träningar.   

Staten har också taget sitt ansvar och tillfört stora belopp 
till idrotten via RF, här har vi under slutet av 2021 fått bra 
ekonomisk stöttning via återstartstödet som är tänkt att 
hjälpa idrotten att komma i gång med verksamheten igen. 
Vi ser också att vi fortsatt är attraktiva som organisation 
då flera nya föreningar ansökt om medlemskap i vår orga-
nisation under 2021.  

Till alla våra engagerade medlemmar i föreningar, distrikt 
och sektioner riktar vi ett stort tack för ert aldrig svikande 
engagemang. Vi tackar även alla våra sponsorer och riktar 
ett särskilt tack till Nammo Lapua Oy, Umbro/Stadium, 
Scandinavian Safe, Superstar och Svenska spel för deras 
värdefulla samarbete och stöd till vår verksamhet.
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Ekonomi
Ekonomi, alla detaljer hittar ni i förvaltningsberättelsen. Den ökande omsättning kan i första hans härledas till pandemi-
stöd till föreningar.  Antal föreningar och medlemmar är hämtat från beslutsstöd i IOL.  

Medlemmar och föreningar  

Kategori 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Medlemmar 102 792 107 820 100 492 104 729 107 835 110 666

Föreningar 1 072 1 067 1 066 1 069 1 056 1 052

Tävlingslicens 6 122 5 329 5 784 5 588 5 602 5 037

Omsättning 20 675 20 018 21 156 21 942 23 222 33 041
 

Medlemsantalet 2021 var 110 666 (107 835) varav 19 578 (18 911) kvinnor. 
Tävlingslicenserna uppgick till 5 037 (5602), fördelat per sektion: gevär 2 375 (2709), pistol 973  
(1093), lerduva 1506 (1556), viltmål 183 (244). Antalet föreningar var 1053 (1059).  
Föregående årssiffror inom parentes.  

Samarbete Försvarsmakten
 
Genomförande Förmåga  
2021 präglades av pandemin vilket återspeglades på de tre uppdragen, Grundutbildning, 
Instruktörsutbildning samt Kvalitetssäkring i vapentjänst avseende AK 4B. 

Kvalitetssäkring genomfördes på fyra helgen med 4–5 instruktörer/tillfälle. Då utbildades instruktörer på nytt skytteregle-
mente och övningsförteckning. Utbildning för instruktörer skulle ha genomförts V26 men Militär region syd ställde in med 
kort varsel. Här skulle utbildning på AK 5 genomförts. Dock löste HKV via Flygstaben att vi fick genomföra utbildningen V47 
på F7 Såtenäs med elva elever. 

Grundkursen genomfördes V48 på Rinkaby med nio elever. Förbundet har inför 2021 tillgång till 30 aktiva instruktörer 
varav 4 är kvinnor. Av dessa har idag samtliga den grundläggande instruktörsutbildningen som Försvarsmakten ställer på 
instruktörer. Dessutom har vi 8 instruktörer under utbildning varav 3 kvinnor.  
 
Total verksamhet under 2021 
• Utbildat instruktörer för AK 5 C/D 
• Tagit fram digital utbildning för skjutinstruktör GU-F och för vapen AK 4B 
• Drivit frågan avseende huvudman Vapentjänst AK inom FFO 

Effekten för försvarsmakten
SvSF gör det idag möjligt för Försvarsmakten att genomföra grundläggande utbildning för frivilliga. GU-F, samt ökar skjut-
förmågan för personal krigsplacerade i Hemvärnet 
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Samarbete MSB 
 
SvSF har under 2021 fortsatt att diskutera med MSB hur 
SvSF och våra medlemmar skulle kunna bidra till total-
försvaret och dessa diskussioner har resulterat i att vi nu 
kunnat identifiera två uppdrag som SvSF kommer att ar-
beta vidare med under 2022.  
 
De två uppdragen är rekrytering till FRG och Utställnings-
mässa för gymnasieungdom. Vi har också under året 
arbetat vidare med våra 4 uppdrag; LSP, Säkerhetsskydds-
analysen, Rekrytering samt Digitalisering. Under 2021 har 
SvSF tagit fram en riskanalys som resulterade i beslutet 
att SvSF i dagsläget inte behöver genomföra en säkerhets-
skyddsanalys.

Politiska områden 
 
Vi deltog med fyra representanter på Riksidrottsmötet 
som genomfördes helt digitalt. Det var ganska många och 
tunga motioner som behandlades under 2021 års stämma. 
Flera av dem påverkar ekonomisk tilldelning till SF. Då det 
finns ett rättsligt efterspel kring en av motionerna råder 
fortsatt osäkerhet kring vilka effekter detta får för oss på 
sikt. 
Vi har också varit delaktiga i RF:s påverkansarbete för 
kompensation beroende på pandemin.  
 
Mycket tid har också ägnats åt att utreda och besvara 
ECHA:s arbete rörande förbud mot bly i ammunition. 

Denna process kommer fortsätta under 2022, beslut vän-
tas fattas under 2023. Här har vi jobbat tätt tillsammans 
med andra organisationer såväl i Sverige som i andra län-
der.  

Janine Kettels har ingått i RF:s referensgrupper för lands-
bygdsprogram och hållbarhet.  

Vi har löpande under året besvarat remisser inom ett 
flertal områden så som t.ex miljö och FFO frågor, detta har 
ofta skett tillsammans med andra organisationer.



SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET6

Vi har löpande under året besvarat remisser inom ett 
flertal områden så som t.ex miljö och FFO frågor, detta 
har ofta skett tillsammans med andra organisationer. 
Under året genomfördes tre digitala utbildningar av SäkB 
2020, dessa utbildningar samlade totalt 140 deltagare. 
Utbildningarna var upplagda så att deltagarna i förhand 
kunde skicka in frågor för att utbildningen delvis kunde 
anpassas efter deras behov, samt att det gavs tillfälle för 
frågestund efteråt. Inriktningen var i huvudsak skillna-
der mellan SäkB 2015 och 2020. Vidare har en utbild-
ningsfilm avseende SäkB 2020 tagits fram och delats på 
YouTube.   

Under året har besiktningar skett enligt SäkB 2015 och i 
vissa fall enligt SäkB 2020 vilket har gjort att föreningar 
fått olika besked vid sina besiktningar, vid vissa besikt-
ningar där besiktningen inte har skett enligt SäkB 2015 
 

har föreningarna blivit anmodade att överklaga beslutet 
vilket i samtliga fall lett till att besiktningarna genomförts 
enligt SäkB 2015. Kontakt har tagits med Polismyndighe-
ten om 
 
och när deras föreskrift ”Besiktningsregler” ska träda i 
kraft för att SvSF ska kunna ge rätt hjälp till våra fören-
ingar. Under året har det skett kontrollskjutningar av hur 
stor rikoschettavvikelsen är ifrån målmateriel, resultaten 
på dessa kontrollskjutningar visar att det är stor skillnad 
mellan mantlad och omantlad ammunition, resultaten 
kommer att redovisas under våren. Regelbunden kon-
sultation har getts till föreningar avseende hur man ska 
åtgärda sin skjutbana för att den ska vara säker. Frågor 
som alltmer blir frekventa är miljöfrågor som bullerre-
ducerande åtgärder samt hur omhänderta bly och andra 
föroreningar.

Under 2021 skedde det inte några större förändringar i 
tävlingskalendern, det genomfördes vissa mindre utveck-
lingsarbeten utefter våra önskemål samt tekniska uppgra-
deringar av hårdvaran. 
Översyn av betallösningar i tävlingskalendern initierades 
under 2021.   

Den rådande pandemin har påverkat utvecklingsarbetet 
något. 

Skjutbanefrågor och SäkB

SvSF:s Tävlingskalender
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Det nya stödsystemet som RF införde inför 2020 har fort-
satt under 2021. Stöden är nu indelade i 2 års perioder 
och under 2021 har den första 2-års perioden slutförts. 
SvSF har under 2021 fortsatt fått stöd inom Verksamhets-
stöd barn & ungdom, Verksamhetsstöd vuxenidrott samt 
Projektstöd IF.  
 
Verksamhetsstöd barn & ungdom 
Verksamhetsåret 2021 har också varit påverkat av corona-
pandemin och därför har verksamhetsstödet inte heller 
detta år kunnat användas fullt ut. SvSF fick under 2021 
3 230 000 kr + uppskjutna medel från 2020 på 1 573 860 
kr dvs totalt 4 803 860 kr att använda under verksam-
hetsåret 2021. Bidragen har under året använts för bland 
annat personalkostnader, verksamhet för sektionerna och 
skytteforum samt utbildningssatsningar. Av dessa har ca 
en tredjedel använts.  

Med stora förhoppningar om att verksamheten kommer 
att kunna rulla på i ny fart under 2022 har vi också fått 
möjligheten att flytta över ej använda bidragsmedel från 
2021 till 2022.  

Verksamhetsstöd vuxenidrott
Eftersom det under 2021 har varit möjligt att bedriva 
verksamhet i något större utsträckning än under 2020 
har SvSF kunna genomför viss verksamhet inom området 
vuxenidrott där breddläger för vuxna varit mest förekom-
mande. De bidrag som inte kunnat används under 2021 
kommer att flyttas över till 2022.  

Projektstöd SF
Under 2021 kontaktades Sara Wiggberg från Riksidrotts-
förbundets kompettenspool gällande jämställdhet för att 
genomföra en kartläggning av hur det ser ut med jäm-
ställdheten inom skyttesporten. Projektstödet gällande 
Jämställdhet kommer att avslutas under våren 2022 med 
en skriftlig rapport, efter genomförd kartläggning. 
 
Återstartstöd
Riksidrottsförbundet har under 2021 beviljats 1,955 mil-
jarder kronor i extra anslag för att ”mildra negativa eko-
nomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet 
i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra 
till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet”. Av dessa 
har Skyttesportförbundet fått 7,5 miljoner för att få igång 
verksamhet i föreningarna. 

Syftet med återstartstödet från Riksidrottsförbundet (RF) 
är att stimulera verksamheterna och dess uppstart inom 
de olika idrottsförbunden efter effekterna av coronapan-
demin. Stödet syftar särskilt till möjligheter för att rekry-
tera, åter rekrytera och behålla medlemmar. 
 
SvSF har lämnat in en plan till Riksidrottsförbundet med 
följande syfte:  

Verksamhetsstöd och andra riktade stöd från RF

Få i gång verksamhet i föreningar framför allt. Få tillbaka 
tappade medlemmar, men också hitta nya. Vi har haft en 
satsning på jämställdhet senaste åren och är mer medvetna 
nu om strukturer som vi kan jobba med att få bort redan i 
rekryteringsfasen. SvSF önskar också att föreningarna har 
eller kan hitta nya ideella krafter som vill satsa på sin roll 
som ledare. Vi vet att det saknas ledare ute i föreningarna, 
och med deras hjälp kan rekrytering påskyndas och få våra 
idrottare att stanna kvar längre. Vi vet att vi har många 
aktiva skyttar länge, men vi behöver också goda exempel på 
hur man kan kombinera aktiv/ledare. 

 Föreningar har kunnat söka återstartsprojektstöd i form 
av rekryteringspaket, nya tävlingar samt fria återstarts-
projekt. Det har också hållits i föreningsträffar i distrikten 
för att skapa samsyn på de utmaningar som verksamhe-
terna står och stått inför. På detta sätt kommer det finnas 
möjlighet för föreningsrepresentanter att träffa andra i 
samma sits och med annan eller likadan syn på utmaning-
ar och möjligheter.  

SvSF har under den senare delen av 2021 haft möjlighe-
ten att projektanställa Agnes Svedberg för att hjälpa våra 
medlemsföreningar att ta del av återstartstödet.  

Verksamheten med återstartstödet fortsätter under verk-
samhetsåret 2022. 

Agnes Svedberg, Projektanställd Återstartstöd 
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Projektstöd IF  
Detta stöd är endast till för att SvSF ska fördela bidrag till 
föreningar inom organisationen. Det liknar det tidigare 
Idrottslyftet för föreningar. Syftet med projektstödet är att 
skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla 
sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens ge-
mensamma mål, Strategi 2025. Tre övergripande områden 
kommer vara sökbara som projektstöd för idrottsförening 
under 2020 och 2021. Dessa är:  

Idrottssvaga områden 
Detta projektstöd är enbart sökbart via föreningarnas RF-
SISU distrikt. 

Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla 
idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverk-
samhet som riktar sig mot barn och ungdomar som bor i 
idrottssvaga områden. 

Medel ska beviljas föreningar som arbetar med angiven 
målgrupp och är verksamma eller avser att bli verksamma 
i dessa områden. 

Få ungdomar att stanna kvar i den organi-
serade idrotten  
Detta projektstöd ska användas för att föreningar ska ha 
möjlighet att ändra kultur och struktur för att få ungdo-
mar i åldern 13–20 år att stanna kvar i den organiserade 
idrotten. 

Exempel på inriktningar kan vara att utveckla nya trä-
nings- och tävlingsformer för målgruppen, anpassa 
idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att 

målgruppen fortsätter samt utveckla föreningsmiljön så 
ungdomarna känner sig trygga, välkomnande och inklude-
rade.  
 
Utbildade barn- och ungdomsledare i IF  
Detta projektstöd ska användas för att all barn- och 
ungdomsidrott i föreningarna ska ledas av ledare med 
kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, so-
ciala och idrottsspecifika utveckling. Projekt beviljas för 
Skyttesportförbundets egna ledar-utbildningar samt SISU 
Idrottsutbildarnas idrottsövergripande utbildningar.  
 
SvSF har under 2020/2021 valt att ha fyra projektstöd 
utifrån dessa områden. Sökbara stöd har varit: 
 
Elektronisk markering  
Projekt där föreningar vill gå från klassiska papptavlor till 
elektronisk markering. 

Target Sprint  
Projekt där föreningar satsar på en ny tävlingsgren som är 
på väg in i skyttesporten.  

Fria projekt  
Projekt där föreningar visar att de gör en satsning på ett 
specifikt sätt för att få ungdomar att stanna kvar i den 
organiserade föreningsidrotten.  

Utbildning  
Subventionering för föreningar som satsar på utbildning 
för sina ledare.    
 
SvSF fick 2021; en miljon tvåhundratjugotusen kronor  
(1 220 000 kr) i projektstöd IF att fördela till föreningar 
som ansöker om projektstöd + de medel som inte an-
vändes för 2020. Utbetalningar har skett på följande sätt 
2021: 
 

Projektstöd 2020-
2021

Antal föreningar Bidrag

Elektronisk mar-
kering

2 120 000 kr

Fria projekt 11 385 525 kr
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Utbildningsgruppens arbete kretsade mycket kring att ta 
fram utbildningsmaterial till utbildningen Steg 1 – Ledare. 
Den allmänna delen samt de grenspecifika delarna för 
Field Target och Lerduva blev helt klara och lanserades i 
Utbildningsportalen 29:e november, Steg 1 ersatte därmed 
utbildningen Biträdande föreningstränare.  

Skyttekortsutbildningarna har uppdaterats löpande under 
året för att hållas aktuella. Trots att pandemin har haft 
stor påverkan på vår tävlingsverksamhet genomfördes det 
över 1 400 digitala skyttekortsutbildningar. 

Under sommarens lanserades introduktionsutbildningen 
Banskjutning Korthåll/50m och Gevär 6,5/300m i Utbild-
ningsportalen samt att det utfördes mindre uppdateringar 
av de befintliga introduktionsutbildningarna. 

Under våren gjordes en riktad utbildningsinsats i SäkB för 
våra föreningar genom flera digitala föreläsningar samt 
att filmen ”En säker skjutbana” togs fram med tips på vad 
man ska tänka på inför Polismyndighetens besiktning av 
skjutbanan.  

På grund av det rådande världsläget med pandemin kunde 
det inte hållas så många fysiska utbildningar. Däremot 
genomfördes bl.a. digitala utbildningar i idrottspsykologi 
och för domare.

det sedan vårterminen 2021. Under hösten 2021 fick Leif 
Steinar Rolland förfrågan om att bli förbundskapten för 
Finland. Detta hoppade han på och en ny lärare kommer in 
under vårterminen 2022 istället för honom.  

Antalet nya elever som kom in under höstterminen 2021 
var nio stycken.  

Nationell idrottsutbildning (NIU)  
ven SvSF:s gymnasieutbildning i Strömsund, NIU, har 
drabbats hårt av pandemin 2021. Få tävlingar och bitvis 
nerslängt elevhem och skola har gjort att eleverna inte 
tränat och tävlat i den mängd de är vana vid. Endast en ny 
elev började läsåret 2021/2022, men Marie Martinsson 
och Niklas Engström är kvar som legitimerade lärare för 
skytteinriktning på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund. 

Utbildning

Gymnasial utbildning

Riksidrottsgymnasium Skytte (RIG)   
Likt 2020 var 2021 ett hårt ansatt år för RIG-eleverna. 
Inga tävlingar och en hel del distansundervisning. Men de 
flesta elever kunde bo kvar på elevhemmet i Sävsjö och 
träna på nästan som vanligt. Det blev lite ny omsättning 
på lärarna detta år. Jonas Fyrpihl valde att söka sig närmre 
hemmet i Enköping och tackade för sig. I stället kom Björn 
Ungsgård in som lärare och pistoltränare och har nu varit
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Elitverksamheten blev fortsatt drabbad så som all annan 
verksamhet på grund av Covid-19 även 2021. Lyckligtvis 
kom den ändå igång och OS i Tokyo kunde genomföras 
med en svensk representation – lerduveskytten Stefan 
Nilsson. Den organisatoriska strukturen i vår elitverksam-
het har vi fortsatt valt att hålla intakt under 2021. För-
bundschefen Jonas Edman är ytterst ansvarig för verksam-
heten, han har också haft uppdraget som förbundskapten 
för skeet och trap landslaget. I slutet av 2021 anställdes 
Therese Lundqvist som Sportchef på 60 procent och för-
bundskapten för lerduva på 40 procent. I organisationen 
ingår som tidigare år Mats Eriksson som förbundskapten 
gevär och Jonas Fyrpihl förbundskapten pistol. Alla för-
bundskaptenstjänsterna är deltidstjänster. Samverkan 
mellan de seniora toppgrupperna och sektionernas junior 
och utvecklingsverksamhet är helt central. Samverkan 
mellan landslagen och RIG verksamheten är avgörande 
och viktig. Tävlingsmässigt blev många tävlingar såväl 
nationellt som internationellt inställda även detta år, vilket 
medförde betydande utmaningar för våra skyttar. Vi har 
dock lärt oss från tidigare år och ställt om snabbt när det 
varit nödvändigt.    
 
Under 2021 har vi erhållet externt ekonomiskt stöd för 
elitverksamheten från i första hand två håll nämligen, 
Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska kommitté.  
Genom det samordnade elitstödet som fördelas av RF er-

höll vi ca 1 779 400kr i landslagstöd och ca 1 090 600kr 
i landslagstöd X. Dessa stöd är tvååriga och kommer slut-
redovisas vid 2021 år utgång. Dessa stöd är riktade stöd 
som baseras på våra redovisade elitutvecklingsplaner där 
pengarna används för att finansiera elitverksamheten i en-
lighet med planerna. Från Sveriges Olympiska kommittee 
erhöll vi ca 868 100kr i riktat stöd till aktiva som ingår i 
topp och talangprogrammet och Talang 2022. Vi har totalt 
5 aktiva i dessa program. 

Vi har även i år haft möjlighet att erhålla resursstöd från 
RF:s elitavdelning i form av kompetensstöd inom idrotts-
psykologi, Idrottsfysiologi och nutrition. Stödet inom 
området idrottspsykologi är väldigt viktigt och uppskattas 
otroligt mycket av våra aktiva.  

Svenska skyttesportförbundets ambition med elitverk-
samheten är att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
våra elitaktiva, allt för att de ska komma optimalt för-
beredda till internationella tävlingar. Vi försöker också, 
genom olika stöd, ge aktiva som är på väg upp möjlighet 
att erhålla nödvändig 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”. Verksamhets-
mässigt har större delen av stöden gått till träningsläger, 
världscuptävlingar, mästerskap och kompetensstöd. 

Elitverksamhet
Stefan Nilsson och Victoria Larsson vann EM-guld i skeet mixed teams. 
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Sedan var det äntligen dags för OS i Tokyo där lerduve-
skytten Stefan Nilsson representerade Sverige för tredje 
gången. Tyvärr stämde inte skyttet riktigt och Stefan sluta-
de på en 23e plats med 119 träff. Vi skickar också ett stort 
grattis till de svenska paralympierna, Anna Normann och 
Philip Jönsson, för fina insatser på Paralympics i Tokyo.  

Till junior VM i Lima, Peru åkte Viktor Klemmedsson för 
att försvara de blågula färgerna. Ett fint skytte i 60-ligg 
resulterade i en åttonde placering.  
 
Internationella tävlingar 
 
Världscup 
Flertalet världscuper ställdes även i år in men i maj kom 
äntligen världscuperna igång med svensk representation. 
Italienska Lonato stod värd för världscupen i lerduva. 
Godkända insatser av våra svenskar som ställdes mot hård 
internationell konkurrens.  
 
Efter ett väl genomfört EM i Osijek, Kroatien, blev landet 
även värdnation för den sista världscupen för året. Våra 
skyttar laddade om och Morgan Johansson Cropper var 
den första svensken att leverera då han för första gången 
kvalificerade sig till final, där han slutade på en åttonde 
plats.

Stefan Nilsson, (skeet) var ende svenske skytt i OS i Tokyo

Viktor Klemmedsson, EM final 50 m gevär ställningar för juniorer

Philip Jönsson, guldmedaljör i paralympics i 10 m luftgevär

Internationella mästerskap  

2021 erbjöd ett fåtal ISSF mästerskap. Första mäster-
skapet som genomfördes var EM i luft, krut och lerduva 
som genomfördes i Osijek, Kroatien under sommaren. EM 
inleddes av en stark lagprestation hos våra herrjuniorer i 
luftgevär. De individuella prestationerna hos luftskyttarna 
inom gevär och pistol var något mer blygsamma. Viktor 
Klemmedsson fortsatte att imponera på 50-meter då han 
tog sig vidare till final. Där fick nerverna lite övertag och 
han slutade på en åttonde plats.   

På lerduvesidan var det även där lite stolpe ut med någon 
bom för mycket för att kvalificera sig till final individuellt 
och i lag. Men till slut fick vi genombrottet som vi väntat 
på! Det blev en nagelbitande final i mixed team i skeet 
mellan det svenska laget bestående av Victoria Larsson 
och Stefan Nilsson och Jakub Tomecek och Barbora Sumo-
va från Tjeckien. Svenskarna lyckades hålla ihop nerverna 
i sista dubblén och guldet var ett faktum.  

Efter en något annorlunda mixed tävling på 50-meter 
slutade Anna Normann och Marcus Madsen på en fin 
femteplats. EM gick med detta in i avslutningsskede och 
300-meter stod på programmet. Som vanligt var de svens-
ka skyttarna med i toppen. Den som återigen kammade 
hem en mästerskapsmedalj var Elin Åhlin som blev tvåa i 
helmatchen.  
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Skeetskytten Victoria Larsson vann brons på världscupen i Osijek

Morgan Johansson Cropper sköt nytt svenskt rekord och vann guld i RIAC, 
Luxemburg

Victoria Larsson hade revansch i siktet efter den indivi-
duella insatsen på EM och den här gången visade hon vad 
hon går för, med ett stabilt skytte och högsta poängen i 
grundomgången sköt hon till sig ett brons i finalen.  
 
RIAC Luxemburg  
På den internationella luftvapentävlingen RIAC i Luxem-
burg visade flera av våra svenska skyttar vad skåpet ska 
stå. Tävlingen har liknande upplägg som Swedish Cup. 
Med nytt svenskt rekord sköt Morgan Johansson Cropper 
hem ett guld. Vendela Sörensson hängde på med ett brons 
i damklassen och Michaela Jansson silver i damjuniorklas-
sen. Luftgevärsskytten Marcus Madsen visade också fram 
fötterna när han knep ett silver.  
 
NM 6.5 Danmark 
NM i Ban, Fält och sekundfält avgjordes i Danmark. Efter 
en blygsam start i banskjutningen kom så äntligen den 
första och enda individuella svenska medaljen. Elin Åh-
lin briljerade i ställningskyttet på bana och kunde efter 
särskjutning ta en tredjeplats. Sverige placerad sig på en 
andraplats i samtliga lagtävlingar.  

Elin Åhlin silver i damernas helmatch på 300 m gevär, EM Osijek 2021
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Under 2021 har SvSF haft representation av följande 
personer och konstellationer:  

ISSF Styrande råd, ledamot Christina Åhlstedt 

ISSF Viltmålskommitté, ordförande Claes Johansson 

ISSF Domarkommitté, ledamot Patrik Johansson 

ISSF Stadge- och behörighetskommitté Robert Wälikangas 

ESC Presidium, ledamot Christina Åhlstedt  
Christina lämnade i samband med generalförsamlingen 
2021 

ESC Presidium, ledamot Janine Kettels 
Janine valdes in på ESC generalförsamling på Cypern i 
oktober 2021. 

ESC Tekniska kommitté, viltmål, ledamot Claes Johansson 
Claes lämna tekniska kommittén i samband med general-
församlingen 2021. 

ESC Tekniska kommitté, pistol, ledamot Patrik Johansson 

ESC Tekniska kommitté, gevär, ledamot Christina Åhlstedt 

Internationella åtaganden

Christina Åhlstedt avtackades i samband med 
generalförsamlingen 2021
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Projekt 
På kommunikationssidan har vi under 2021 haft ett antal 
större kommunikationsprojekt på agendan. I februari 
kunde vi ro i hamn 2020 års stora kommunikationspro-
jekt, Youtube-följetongen ”Mästerskytten”. Serien har, i 
skrivande stund, lite drygt 73.000 visningar på Youtube 
samt 65.000 exponeringar på Facebook.   
 
I samarbete med JS Sverige har vi har tagit fram en infor-
mationsbroschyr, både digitalt och i pappersformat. Bro-
schyren presenterar, på ett kort och koncist sätt, våra gre-
nar inom skyttesporten. Broschyren har flera potentiella 
användningsområden; dels kan våra föreningar använda 
den för medlemsrekrytering och inom förbundet kommer 
den digitala broschyren finnas på vår nya hemsida och 
rikta sig till den kategori av besökare som är intresserade 
av att börja med skyttesport i någon form. Den tryckta 
broschyren kan även användas som information och 
marknadsföring i samband med olika events och kampan-
jer, som t ex RF:s Återstartstöd.   

Under det gångna året har vi också startat upp arbetet 
med att ta fram en helt ny hemsida. För att kunna genom-
driva projektet har vi behövt koppla in extra resurser. Från 
våra egna led har vi rekryterat Magnus Thöresson, vars 
huvudsakliga uppgift är att kartlägga vår befintliga hem-
sidas struktur samt registrera all inaktuell information i 
behov av uppdatering.  Under våren inledde vi ett samar-
bete med en extern IT-konsult, HiQ, som fick i uppdrag att 
ansvara för designen och den tekniska webbutvecklingen. 
Vi var precis i processen att påbörja byggandet av den nya 
hemsidan när vi nåddes av RF:s besked att de kommer 
stänga ned IOL:s CMS/plattform Episerver fr.o.m 1 januari 
2023. Eftersom den nya hemsidan var tänkt att ligga i Epi-
server så tvingades vi pausa arbetet tillfälligt och leta efter 
andra lämpliga och kostnadseffektiva plattformar som 
alternativ. Valet föll till sist på en kostnadsfri open source-
lösning: plattformen Umbraco. Detta har försenat arbetet 
med flera månader men hemsideprojektet kommer ha 
högsta prioritet att färdigställas under 2022.    

Ett annat projekt som slukat mycket tid är arbetet med 
att färdigställa träningsdagboken för skyttesportappen. 
Två testperioder har genomförts där en grupp frivilliga 
skyttar fått testa träningsdagboken och återkoppla med 
värdefull feedback. Tack vare detta har ett flertal buggar 
upptäckts och åtgärdats och vi har dessutom tagit hänsyn 
till testgruppens synpunkter för hur användarupplevelsen 
kan förbättrats ytterligare. Dessvärre har vår leverantör av 
tjänsten, Ågrenshuset, inte lyckats leverera enligt överens-
kommen tidsplan, detta pga interna problem. Vi har fram-
fört vår kritik till Ågrenshusets ledning och de säger sig 
nu ha löst sina interna problem och gett löfte om att hålla 
våra överenskomna deadlines framledes.   
 
Löpande kommunikation  
Vid sidan om dessa projekt har vår löpande kommunika-
tion innefattat, rapportering från de internationella

Kommunikation

tävlingar där vi haft svenska skyttar representerade, 
däribland OS i Tokyo där Stefan Nilsson deltog som ende 
svenske skytt i herrarnas skeet. Vi har under året också 
publicerat information och nyheter om våra utbildningar 
och föreläsningar, återstartstöd och andra ansöknings-
bara stöd/bidrag för våra föreningar samt informerat om 
gällande restriktioner och rekommendationer rörande 
covid-19.  Följande kommunikationskanaler har använts 
för detta: skyttesport.se, Skyttesportappen, Facebook, 
Instagram, mejlutskick i form av nyhetsbrev och i vissa fall 
även Youtube.  
 
 
Skyttesportappen 
Trots pandemin har vi kunnat genomföra två omgångar 
av vår aktivitet Kom till skott i appen, en omgång på våren 
samt en på hösten. I vårens omgång deltog 137 st skyt-
tar och i höstens omgång (efter att restriktionerna hävts) 
rapporterade 208 st skyttar 
in sina skjutna skott i appen, 
ett ökat engagemang med 
52% jämfört med vårens 
omgång. I vårt efterföljande 
vinnarlotteri kunde vi vid 
båda tillfällena lotta ut fina 
priser som våra samarbets-
partners, Lapua, Superstar, 
Scandinavian Safe, 3M Pel-
tor, Karl Olsson Shooting 
Sports och Folkspel spons-
rade med.  
Under december återlanse-
rade vi adventskalendern 
i appen, efter ett uppehåll 
under fjolåret. 
Årets adventskalender 
innehöll en skytterelaterad 
frågesport, med en ny fråga 
bakom varje lucka. 396 per-
soner deltog i frågesporten. Även här kunde vi, genom ett 
samarbete med Eltra Scooter, dela ut ett fint pris - en els-
cooter av premium plus modell försedd med Skyttesport-
förbundets logotyp - till den lycklige vinnaren i frågespor-
ten. Vi kommer under 2022 fortsätta utveckla samarbetet 
med Eltra Scooter. 

Richard Gardt och Sussie Svedlund lottar ut priserna i Kom till skotts 
vinnarlotteri. 
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Efter årsmötet i maj har styrelsen i Svenska skyttesportförbundet bestått av: 

Bo Ohlsson, Ordförande, Johan Carlson, Vice ordförande, Kattis Andersson, Tomas Skarpsvärd, Janine Kettels, Marga-
reta Ekberg Emilsson, Erika Lännström, Lucia Ter Herkel, Mikael Svensson, Emma Wallerström, Maria Jermolin Mattias 
Thomsson, Patrik Wilhelmsson, Josefin Warg, Therese Lundqvist och Bertil Nilsson. Therese lämnade dock styrelsen i 
samband med att hon anställdes som sportchef och förbundskapten i november 2021.  

Styrelsen har genomfört elva (11) protokollförda sammanträden. Därutöver har arbetsutskottet löpande hanterat ären-
den mellan förbundsstyrelsens sammanträden. Majoriteten av mötena har genomförts digitalt. Styrelseledamöter har 
varit engagerade i olika arbetsgrupper så som arbetsutskottet, disciplinkommittén, ny hemsida, anslutning av nya för-
eningar, samverkan med MSB, miljö, utbildning, vapenpolicy, statuter årets skytt mm, remisser inför RIM.

Kansliets arbete har skett under förbundschef Jonas Edmans ledning. Övriga medarbetare på kansliet har varit Sussie 
Svedlund, Alexander Carlsson, Richard Gardt, Erika Öhrling, Eric Wallberg, Daniel Zetterqvist och Michael Normann som 
jobbar deltid med i första hand skjutbanefrågor. Therese Lundqvist anställdes i november en kombitjänst som sportchef 
och förbundskapten för lerduva. Vi har under delar av året också haft två projektanställningar, Magnus Thöresson har 
jobbat med vår kommande hemsida och Agnes Svedberg har projektlett återstartstödet.  
 
Precis som under 2020 har i princip all personal jobbat hemifrån under större delen av 2021 på grund av pandemin.   

Styrelsen

Kansli

Sussie Svedlund, at your service på SvSF-kansli

Therese Lundqvist 
tillsattes i november 
2021 som ny sportchef 
och förbundskapten 
för lerduva (olympiska 
discipliner). 

Under året 2021 fanns det unga representanter i förbundsstyrelsen och 
i sektionerna; gevär, lerduva, pistol och viltmål. Efter två år av pandemi 
var det roligt och givande att träffa såväl nya som gamla ansikten under 
Skytteforum i november 2021. 14 ungdomar från olika delar av landet 
träffades och hade möjligheten att diskutera forumets frågor och ge ett 
ungdomsperspektiv. Ungdomarna kunde byta idéer och tankar med 
varandra för att lyfta såväl positiva delar, som utmaningar med att vara 
aktiv ungdom inom skyttesporten. Det fanns stor igenkänning och man 
kunde finna stöd i varandras erfarenheter mellan de olika sektionerna. 
Det här ger förhoppningar om ett tätare samarbete mellan ungdomar-
na i sektionerna inför år 2022.  

Unga representanter

Bild från Årets Skytteforum som hölls i Bromma, 
Stockholm 
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Utmärkelser 
 

Stipendier 

Till stipendiater för 2021 års Steve Gunnarssons 50-
års fond utsågs: 
Pistol: Martin Andersen, Klippan PSK 
Lerduva: Kasper Svensson Götene SSK 
Viltmål: Albin Martinsson, Osby JSK 
Gevär: Casper Fredriksson, Ramselefors Skf 

Till stipendiater för 2021 års Karl Arvid Norlings ung-
domsfond utsågs:  
Pistol: Emil Thomsson, Krysseboda Pistolklubb 
Lerduva: David Jonsson, Forshaga Jakt och SpSK 
Viltmål: Oscar Eliasson, Hylte Sportskyttar 
Gevär: Viktor Klemmedsson, Christianstad Skyttesällskap 

Varje stipendiat erhöll stipendium på 4 000 kronor samt 
ett diplom.   
 

Förtjänstmedaljer 

SvSF:s förtjänstmedalj i silver 
Joakim Ländin  Västsvenska 
Ingemar Jonsson  Västsvenska 
Henrik Hansson  Norrbotten 
Tommy Åkerström  Norrbotten 
Henry Lindström Norrbotten 
Leif Sandberg   Norrbotten 
Roger Andersson Norrbotten 
Robert Grape  Norrbotten 
Kennet Engberg  Norrbotten 
Ulf Ingmansson   Stockholm 

SvSF:s förtjänstmedalj i guld 
Sten Lennartson  Västsvenska 
Stefan Jakobsson  Västsvenska 
Harry Östling   Luleå/Norrbotten 

Bernadottemedaljen  
Göran Lövgren  Norrbotten 
   
 
 
Utmärkelserna ”årets skytt, årets ledare” 
m.fl 

Under 2021 beslutades det att man ska utöka utmärkelsen 
årets skytt med flera priskategorier. Nu finns också Årets 
ledare, förening och funktionär, alltså totalt fyra katego-
rier.  Då Årets Skytt inte delades ut 2020 utsågs denna i 
efterhand. 

Årets skytt 2020 blev Jesper Nyberg 
I februari 2020 avgjordes luft-EM i Wroclaw, Polen. Jesper 
Nyberg sköt inte bara hem ett individuellt guld i blandade

lopp, han gjorde det dessutom på tangerat världsrekord 
resultat, 393 poäng. Det blev på EM också ett guld och ett 
silver till herrlandslaget, med Nyberg, Emil Martinsson och 
Niklas Bergström. Jesper är målmedveten och jobbar hårt 
för att vara en av världens bästa viltmålsskyttar. På EM 
2020 bevisade han (ännu en gång) att han är det.  

Årets skytte 2021 blev Elin Åhlin. 
Elin Åhlin har utmärkt sig både nationellt och internatio-
nellt genom att hålla en mycket hög stabil nivå hela året. 
Hon kan se tillbaka på många fina prestationer under 2021, 
ett år där hon bärgat medaljer på såväl EM, NM och SM 
såväl som på Europacupen. 
 
Elin brinner för allt sorts skytte som innehåller ett gevär 
och hon visar gång på gång att man kan tillhöra toppen i 
flera sorters grenar. Hon sätter också stort värde på alla 
tävlingar, stor som liten. Både genom sin inställning, öd-
mjukhet samt sitt sätt att sprida såväl glädje som energi till 
sin omgivning är Elin en förebild för många på skjutbanan. 

Årets Ledare blev Roger Jarnald 
Han är en inspirationskälla och en glädjespridare ut i fin-
gerspetsarna, som verkligen kämpar och hjälper alla för att 
de ska nå sina mål och uppnå sina drömmar.  
Aktiviteter, coachning och en oerhört bra ledare är vad 
Roger Jarnald har varit till alla sportingskyttar, som skapat 
en gemenskap och trygghet inom sporting Sverige. En mer 
driven och engagerad ledare är svårt att hitta. 

Årets förening blev Björsksta U-SKF 
Björksta är en liten förening som ändå jobbar som en mo-
dern idrottsförening, inte minst genom att se möjligheterna 
i att jobba i linje med strategi 2025 i detta fall ”ny syn på 
träning och tävling”.   
 
Under året har föreningen satsat på att bredda verk-
samheten bland annat genom att köpa in utrustning för 
elektronskytte. Genom kontakter med lokala medier och 
Synskadades riksförbund har föreningen aktivt sökt nya 
medlemsgrupper. Även seende skyttar har fått prova utrust-
ningen för ökade förståelse. 

Årets funktionär blev Per Klemmedsson 
Pers engagemang sträcker sig längre än inom den egna för-
eningen. Han arrangerar aktiviteter för hela skyttesverige, 
med en stark koppling till Strategi 2025, för såväl bredd 
som elit. Under 2021 var det Per som steg fram när andra 
gav upp och trots allt, lyckades genomföra nationella SM 
i Kristianstad. Hans starka driv smittar av sig och inspire-
rar andra att engagera sig.  Allt sammantaget gör det Per 
Klemmedsson till en värdig vinnare av utmärkelsen Årets 
Funktionär. 
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Elin Åhlin, Årets skytt 2021 Per Klemmedsson, Årets funktionär 2021

Björksta U-SKF, årets förening 2021. Agnes Svedberg mottog utmärkelsen.Jesper Nyberg mottog utmärkelsen Årets Skytt, för året 2020. 
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Året 2021 blev liksom 2020 minst sagt annorlunda. På de 
flesta håll var verksamheten nedstängd under första halv-
året pga pandemin. Majoriteten av våra mästerskap ge-
nomfördes komprimerat och med många omplaneringar 
perioden augusti-november. 

Sektionens verksamhet bygger på de fyra ”B-na”; breddak-
tivitet, breddrekrytering, breddutbildning och breddelit. 
Den yttersta eliten sorterar under sportchef och förbunds-
kapten, med vilka vi naturligtvis har en tät samverkan. 

Breddaktivitet Av SM-tävlingarna var det Kpist och AK 
som ställdes in med hänvisning till pandemin. I övrigt ge-
nomfördes framflyttade SM och ni några fall med nya ar-
rangörer som ställde upp med korta varsel. Stort tack och 
beröm till alla flexibla föreningar och distrikt. 

Sektionens största enskilda arrangemang är Swedish Cup 
med luftgevär i Sävsjö, som trots alternativa planeringar 
tvingades ställa in såväl trettonhelgen 2021 som 2022. 
Återstår att som om evenemanget repar sig. 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, allti-
från traditionstyngda Rikspropagandan och SvD riksskytte 
till nya begivenheter. Även flera av dessa kräver stora

ideella insatser från ledare i distrikt och föreningar. An-
talet hemmabane-initiativ har växt med pandemin under 
2020 och 2021. 

Breddutbildning Även denna verksamhet har kunnat ge-
nomföras till vissa delar, i de lägen då restriktionerna var 
lite mindre. Landslagsgrupperna, i tät samverkan mellan 
senior- och juniorverksamhet har kunnat genomföra ett 
stort antal läger samt haft ett utbyte med Norge och Dan-
mark i ”avdammade” Royal League, där länderna tävlat på 
respektive hemmaplan. 

Breddelit Sektionens breddelit brukar delas in i tre delar: 
juniorer, 300 meter samt de nationella landslagen. 

• Vi kunde genomföra ett samlat EM i Osijek, men NM 
(ISSF) blev inställt ännu en gång. 

• På 300 meter genomfördes dels EM och dels en något 
komprimerad Europacup. 

•  Det nordiska utbyte med korthållslandskamp i Vingsted 
och NM 6.5 i Viborg gick att genomföra. 

Till sist ett stort tack till alla ideella krafter i föreningar 
och distrikt som bär vårt skytte framåt. Alla detaljer och 
resultat hittar du i Gevärssektionens egna verksamhetsbe-
rättelse och resultatbilaga.

Gevärssektionen
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Då vi inte kunde nå alla de mål som vi hade fastställt i 
2020 års verksamhetsplan så hade vi förhoppningen om 
att under 2021 kunna genomföra alla samt en del från 
2020. Men även under 2021 grusades detta av en fortsatt 
intensiv påverkan av coronapandemin. Många föreningar 
har haft det svårt att planera för tävlingar och träningar då 
deras skytteverksamhet är belägna i kommunala anlägg-
ningar och dessa har stängt ned helt i perioder. Förutom 
detta så har många av de eldsjälar som föreningarna stött 
sig på försvunnit eller helt enkelt inte orkat hålla igång 
verksamheten som brukligt. 

Pistolsektionen har ändå genomfört alla SM med vissa 
förändringar såsom att flytta tävlingar i tid för att skyt-
tarna skulle kunna delta enligt FHM:s krav. SM 25/50 m 
hölls på Öckerö, därefter genomfördes Veteranmästerska-
pen i Klippan och SM 10 m avslutade årets SM tävlingar i 
Eskilstuna. 

Vår gemensamma tävling med gevär, Swedish Cup, ställdes 
in vilket var en stor förlust för skyttarna, då den är början 
på skytteåret. Vår damlandskamp mot Tyskland fick återi-
gen ställas in medans landskampen mot Norge fick ett 
annat upplägg. Här sköt de uttagna landskampsskyttarna 
sina tävlingar på distans.  Sverige vann denna förändrade 
landskamp. Det bestämdes då att 2022 års landskamp ska 
gå på Öckerö enligt ordinarie upplägg. 

Pistol sände flera skyttar till EM i Osijek, där även luft EM 
sköts. Europa Cupen och dess final genomfördes efter 
vissa ändringar så att man sköt både final från 2020 och 
sedan finalen för 2021. Här lyckades Håkan Landebring 
som enda svenska att kval in sig till finalen 2021 på resul-
taten från finalen 2020. 

Då Danmark öppnade upp kunde flera skyttar åka och 
tävla på LF Open, vilket genererade i en del medaljer. Året 
slutade väldigt positivt då Morgan Johansson Cropper sköt 
svenskt rekord i finalen och tog guld på tävlingen i RIAC, 
Luxemburg. Här fick man också med sig hem ett silver och 
två brons på dam- och damjuniorsidan. 

Både domarutbildningar och träningsläger har genomfört 
under året. Pistol har också genomfört digitala utbildning-
ar i, vad och hur man lägger upp sin träning för att nå sina 
mål. Denna föreläsning hölls av Staffan Oskarsson, känd 
pistolskytt med många internationella medaljer. Föreläs-
ning i mental träning fick en del EM skyttar ta del av och 
den hölls av Christina Bengtsson. 

Svenska ungdomscupen genomfördes men med stort bort-
fall av tävlande, finalen gick på hösten och då på specifika 
platser i de olika regionerna. Seniorcupen ställdes in. Det 
som ökade mest var allsvenskan både i luft och krut då de 
kunde skjutas som “hemmabanetävling”. En ungdomssats-
ning tillsammans med gevär och lerduvor genomfördes i 
Skövde och det var väldigt uppskattat av ungdomarna och 
sektionen hoppas på en fortsatt satsning här. 

Avslutningsvis kan sägas att ekonomin visade på ett 
överskott i år igen, en del överförs från inställda tävlingar 
till kommande år. Möten har genomförts digitalt, endast 
i samband med skytteforum så har det varit ett fysiskt 
möte. Inför nästa år kommer Pistolsektionen att satsa på 
att få igång tävlingsverksamheten runt om i landet, där-
för kommer utvecklingsledarna att åka runt i Sverige och 
hålla läger istället för att träningsläger ska hållas på fåtal 
platser med långa restider för skyttarna.

Pistolsektionen
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I början av säsongen gick det inte att genomföra tävlingar 
på nationell nivå förrän i början på juni månad, varför 
flera test/rankingtävlingar inte kunde genomföras, men 
därefter kunde tävlingarna sätta i gång på allvar med sär-
skilda restriktioner för såväl skyttar som arrangörer. 

Årsmötet genomfördes digitalt.  Styrelsemöten i sektionen 
har anpassats till rådande restriktioner och har fungerat 
bra. 

I samtliga discipliner förutom Field Target kunde vi ge-
nomföra alla SM /SVM / RM vilket är glädjande. 

Säsongen blev som ovan nämnt annorlunda i förhållande 
till vad som planerats i träningsläger och andra aktiviteter 
som skulle genomförts. Tidigt på våren arrangerades ”di-
gitala” tävlingar där skyttarna sköt på sin hemmabana och 
resultaten inrapporterades via Claysbook. Totalt 165 skyt-
tar från Trelleborg i söder till Kalix i norr deltog.  

Webbaserade utbildningar i idrottspsykologi har genom-
förts för ungdomar i alla grenar.  

Vi har tillsammans med gevär- och pistolsektionerna ge-
nomfört ett uppskattat träningsläger för juniorer och ung-
domar i de olympiska grenarna. Detta följdes upp med två 
webbaserade träffar med fysisk träning och OS-satsning 
som tema. Ett flertal läger för de olika grupperna har ge-
nomförts i slutet av säsongen.  

Sportinggrenarna har genomfört två läger för elitgrup-
perna samt läger för juniorer och nybörjare. Vi valde att 
inte deltaga i internationella tävlingar pga. de rådande 
omständigheterna.  

Inom Nordisk trap kunde landskampen mot Danmark och 
Norge genomföra men fick flyttas till sen höst för att passa 
alla inblandade. Även här genomfördes ett ungdomsläger 
på hösten. 

Redovisningar från de olika mästerskapen – landskamper 
och andra tävlingar som skyttar deltagit i har löpande 
rapporterats på vår hemsida och kan läsas där. Samtliga 
tävlingsresultat med angivna licensnummer finns inrap-
porterade via CSV-fil tävlingskalendern.  

Tack till våra sponsorer, Super Star och 3M/Peltor för ert 
stöd. 

Lerduvesektionen
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2021 började som det föregående året slutade – med en 
världsomspännande pandemi som påverkade verksam-
heten. En stark förhoppning fanns i sektionen och hos 
svenska toppskyttar om att årets planerade mästerskap, 
tillika fjolårets uppskjutna stora viltmåls-VM, i år skulle 
kunna genomföras. Dessa förhoppningar kom dock att 
grusas helt. I stället har svenska viltmålsskyttar fått ”nöja 
sig” med att tävla på hemmamark. Glädjande nog kunde 
återigen alla SM genomföras under året, liksom hemmaba-
netävlingar i de allsvenska serierna.  
  

Tävlingsverksamhet i Sverige 
 
SM 
Alla sektionens SM under året genomförts, till stor glädje 
för alla deltagare som längtat efter att få komma ut och 
skjuta. Alla SM blev senarelagda, något eller mycket, till 
följd av att restriktionerna lättades först den 1 juli. 

SM/RM i Jaktkombination samt SM/RM i Enkel Jägarkom-
bination gick i Malung den 13–15 augusti, med Malungs 
Jaktskytteklubb som arrangör. 23 respektive 27 deltagare 
ställde upp. 

SM 50 & 80 meter avgjordes den 6–8 augusti i Hylte med 
Hylte Sportskyttar som arrangör. Nio skyttar deltog, där 
var och en gjorde flera starter. 

SM 10m arrangerades av viltmålssektionen i Munktellare-
nan i Eskilstuna helgen den 13–14 november. Åtta skyttar 
deltog, där var och en gjorde flera starter. 

Allsvenskan 
Viltmålsallsvenskan är en viktig tävling för breddskyttet 
då den skjuts på hemmabana och bidrar till en rolig och 
utvecklande aktivitet för alla som vill. Årets 50m-allsvens-
ka, den största breddtävling vi har, har engagerat hela 100 
skyttar från 20 föreningar runtom i Sverige. Bland deltag-
 

arna finns allt från gamla rävar och världsmästare till unga 
lovande tjejer och killar, vilket verkligen pekar på vilken 
bredd tävlingen omfattar.  Allsvenskan 10m genomfördes 
vintern 2020–2021 med 18 individuella startande skyttar 
och totalt åtta lag i de två serierna. Vintern 2021–2022 var 
intresset för svalt för ny 10m-serie.  
 
Allsvenskan i Jaktkombination genomfördes under våren 
med totalt 10 deltagande lag fördelat på två divisioner. 
 
Landslagstest 
Under april och april/maj hölls landslagstest på hemma-
bana för 10m och/eller 50m. Hemmabanetävlingar var 
vad pågående restriktioner gjorde möjligt och det alterna-
tiv som fanns för att aktivera skyttarna tillika för att vara 
uttagningsgrundande till eventuella mästerskap. Ytterli-
gare ett landslagstest på 50m kunde hållas på plats i Glava 
i mitten av juli och även ett fysiskt test på 10m kunde slut-
ligen hållas, detta i Eskilstuna i december. 
 
Internationell tävlingsverksamhet 
På den internationella scenen har viltmålsskyttet fört en 
tynande tillvaro. Inte ett enda av de planerade internatio-
nella mästerskapen för viltmål har genomförts, inte ens på 
sommarens EM som ändå hölls i Osijek för såväl gevär och 
pistol som lerduva, seniorer som juniorer. Viltmålssektio-
nen ser detta som en bortprioritering av viltmålsgrenarna 
från internationellt håll och det kan inte sägas vara an-
nat än beklagansvärt. Viltmålssektionen ser bland annat 
risken att detta medfört tappat sug bland viltmålsskyttar 
internationellt, vilket är raka motsatsen till vad sporten 
behöver. Sektionen har via Skyttesportförbundet centralt 
framfört sina åsikter uppåt i de internationella leden om 
att viltmålsskyttets mästerskap nu närmast måste priori-
teras. 
 
Viltmålssektionen sänder ett stort tack till alla som gjort 
det möjligt att genomföra det som varit möjligt 2021 – så-
väl tävlingsarrangerande föreningar och funktionärer som 
alla aktiva skyttar.

Viltmålssektionen
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SLUTLIGEN VILL VI RIKTA ETT STORT TACK TILL ALLA VÅRA SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS 

HUVUDPARTNERS 
 

SAMARBETSPARTNERS 
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Svenska Skyttesportförbundet 
 
Besöksadress:   Telefon   E-post
Skansbrogatan 7   08-699 63 70  office@skyttesport.se
100 61  Stockholm   
 

Postadress:    Bankgiro  Hemsida: 
Box 11016    834-7718  www.skyttesport.se  
Stockholm    
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