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Årets skytt 2013 

 

Björn Bergström, Krokeks Skf 

 

 

Årets ungdomsledare 2013 
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Årets klubb 2013 

 

Norrköpings skg 

 
 



Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse 2013 
 

Styrelsen för Östergötlands Skyttesportförbund får härmed lämna följande redogörelse över 

verksamhet och förvaltning för 2013. 

 

Förbundsorganisation 

 
Förbundsstyrelse 

Ordförande  Mathias Jönsson 

Vice ordförande Roger Johansson 

Kassör   Bo Ohlsson 

Ledamot  Roland Berg 

Ledamot  Teresia Karlsson 

 

Sektionsrepresentanter 

Gevär   Niklas Moberg 

Pistol   Björn Almgren 

Kpist   Torbjörn Andersson 

Viltmål/ lerduvor Christer Salomonsson 

 

 

Revisorer 

Mikael Varverud (ord) 

Gunnar Pettersson (suppl) 

Björn Johansson (utsedd av ÖIF) 

 

Valberedning 

Karina Joelsson (ordf) 

Anna Kuling 

Preben Garner 

 

Sammanträden 

 
Årsmötet 

Östergötlands Skyttesportförbund höll sitt årsmöte vid Hemgården i Norrköping den 6/3-13. Totalt 

närvarade 31 personer. 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft fem möten. 

 

Skytteforum 

 

Torbjörn Andersson tillsammans med två ungdomar från Norrköping representerade förbundet vid 

Skytteforum i Stockholm i december med fokus på nya regler för LOK stöd och utbildning. 

 

Mathias Jönsson representerade distriktet vid SvSF:s årsmöte i Stockholm i maj. 



Kpistsektionen 
 

Sektionsstyrelsen har bestått av ordförande Kurt Harrstöm, sekreterare Torbjörn Andersson, ledamot 

Leif Cedving ansvarig för cuperna och förbundslagsuttagning till SM, ledamot Per Andersson. 

Sektionsstyrelsen har haft två protokollförda möten plus en del träffar inför kpist-SM. 

Vi har genomfört fält- och banskytteserierna. Vi lyckas även att bibehålla antalet tävlingar inom 

distriktet. 

Den stora händelsen under året var att arrangera kpist-SM i Norrköping och Västra Husby. Många 

skyttar och övriga funktionärer gjorde ett jättefint jobb för en lyckad helg. 

En fullständig verksamhetsberättelse kommer att finnas efter sektionens årsmöte. 

 

Torbjörn Andersson 

 

 
Pistolsektionen 

 

Den nya organisationen med en sektion för pistol istället för grenansvarig är nu inne på sitt femte år. 

Informationsutbytet mellan sektionen och föreningarna har till största delen skett med e-post eller 

telefon.  

 

DM-aktiviteten ligger nu ganska stabilt kring drygt 40 starter. Största gren blev även i år Luftpistol 

med 17 starter följt av Sportpistol med 11 starter. DM Snabbpistol beslutades på årsmötet bli vilande 

tillsvidare.  

 

Östgötacup i Luftpistol arrangerades för femte året med 5 stycken deltävlingar fördelade över länet. 

Tävlingen lockade 63 deltagare och 177 individuella starter, en klar ökning från föregående år. Högsta 

resultat Per Enocsson Jönköpings PK med 583 poäng i klass H3. Bästa dam blev Martina Olsson 

Finspångs PK med 367 poäng. I de sittande ungdoms-klasserna stod Edvin Åsenhed Motala PK för det 

högsta resultatet 393 poäng. Finspångs PK har även i år på ett förtjänstfullt sätt ansvarat för ekonomi 

och resultatsammanställning. Tre av tävlingarna har även varit kval till Svenska Ungdomscupen.  

 

Vid Svenska Ungdomscupens final i Avesta placerade sig i klass LP 11 Hugo Dahlgren  Mjölby på 8:e 

plats med 379 poäng. I klass LP 13 kom Edvin Åsenhed  Mjölby på 4:e plats med 391 poäng. I klass 

LP 15P segrade Kim Johansson Mjölby med 353 poäng. 

 

Regionmästerskap Öst i Luftpistol arrangerades av Norrköpings Skytteförening. Roger Johansson lade 

beslag på förstaplatsen med 560 poäng. 

 

Stadium Sportcamp i Norrköping har under fyra veckor samlat över 80 ungdomar i aktiviteten 

skyttesport.  

 

Läger med 35 deltagande ungdomar arrangerades den 15-16 juni i Valdemarsvik i samarbete med 

Jägarnas Riksförbund och Östergötlands Skyttesportförbund i ett antal olika skyttegrenar. 

 

Med en förhoppning om ett GOTT NYTT SKYTTESPORTÅR 2015 

Björn Almgren 

Sektionsledare 



Gevärssektionen 
 

# Under året har sektionen haft 3 st protokollförda styrelsemöten/datamöten/telefonmöten, men även 

haft sammankomster när så krävts utan protokollföring. 

 

# Sektionen har varit delaktiga i genomförandet av Gevärsskyttekortutbildning, DM-tävlingar, 

Östgötamönstringar lg och kh, Skyttiaden mm. 

Sektionen har också under året stöttat de föreningar ekonomiskt som ansökt om bidrag för 

nyinvesteringar. 

 

Under året har verksamheten i länets föreningar och deltagarantalet ökat på luftgevärssidan! 

I korthållsgrenarna har det däremot minskat en aning vilket är konstigt med tanke på de stora 

framgångar länets skyttar bidragit med de senaste åren. Man tycker ju att det borde få upp intresset 

ännu mer ute i föreningarna. 

Framgångsrikast under 2013 har varit Björn Bergström, Krokek och veteranerna i Linköping, Conny 

Axberg och Göran Eriksson. 

 

6,5 skyttet låg kvar på samma låga deltagarsiffror som 2012,ca 10-15 st banskyttar på DM och en 

handfull fältskyttar! 

 

Gevärssektionen gratulerar samtliga DM-medaljörer och alla ni andra duktiga Östgötaskyttar och 

hoppas på ytterligare framgångar under 2014 ! 

 

För Gevärssektionen 

Niklas Moberg 

Ordf. 

 

Lerduvesektionen 
 

Vad gäller lerduveskytte så hade vi flaggat för DTL DM på banan i kvarn men det kom bara 2 

deltagare, det har ej heller varit någon sporting och vi ser detta som lite problem med att klubbar ej har 

tid eller intresse att anordna detta. Vi tror man ska gå tillbaka lite när det gäller lerduveskytte överlag, 

vi tror att många tycker det är för svårt både med hastigheter och svåra layouter. 

 

 

 

Läger/utbildning 
 

Även 2013 genomfördes ungdomsläger. Tillsammans med Jägarnas riksförbund genomfördes ett 

breddläger i juni med ca 25 deltagare på Valdemarsviks jaktskyttebana.  

 

Under en helg i oktober fyllde Östergötland en buss med ungdomar och föräldrar för att åka på 

luftläger i Töreboda och delta i tvådagarstävlingen Göta Kanal Masters. 

 

Resan gick mycket bra och ungdomarna skötte sig exemplariskt, dessutom hade vi det trevligt och 

ungdomarna umgicks med varandra oavsett klubb och om man skjuter med lång eller kort pipa. 

 

Vi har också arrangerat kurs i Idrottonline och Gevärsskyttekort i Valdemarsvik. 

 



Förvaltning 

 
Resultatet för verksamhetsåret blev ett överskott på 24 156,44 kr. Ränteintäkterna uppgick till 

17 582,87. Det egna kapitalet inklusive årets överskott är nu 182 112,79 kr. 

De ändamålsbestämda medlen från Östergötlands Skytteförbund och Östergötlands 

Ungdomsskytteförbund har under året minskat med 62 243,06, främst genom bidrag till läger och resor 

för ungdomar till tävlingar samt utrustnings-bidrag till föreningar och kpistsektionens resa till SM. 

Totalt ändamålsbestämt inklusive den nya rekryteringsfonden är nu 805 499,57 kr. Medlemsavgifterna 

uppgick till 400 kr/förening, vilket gav 18 000 kr. 

Bidraget från Östergötlands Idrottsförbund blev 16 866 kr. 

För mer information hänvisas till balans- och resultatrapport samt redovisningen av de 

ändamålsbestämda medlen. 

 

Slutord 2013 

 
Östergötlands Skyttesportförbund firar i år 5-år som ett sammanslaget förbund. Det var vid årsmötet 

den 23 februari 2009 som det historiska beslutet togs att Östergötlands Skytteförbund, 

Sportskytteförbund samt Ungdomsskytteförbund skulle gå samman till Östergötlands 

Skyttesportförbund. 

Antalet föreningar har minskat sedan sammanslagningen. Framför allt för att många orter med flera 

föreningar har gått ihop. Också antalet medlemmar har minskat jämfört som kan förklaras med många 

medlemmar var anslutna till flera föreningar. Dock kan vi konstatera att vi 2013 är 48 föreningar med 

4277 medlemmar. Medlemsantalet har ökat jämfört med 2012. Ökningen kan förklaras med 

IdrottOnline projektet som fokuserat att få in alla medlemmar i systemet. 

Utvecklingen av IdrottOnline har gått vidare i och med att den tävlingsadministrativa modulen IndTA 

har tagits i drift. Att hela Skyttesverige nu har en gemensam plattform för inbjudningar och resultat är 

mycket bra. Har ni ännu inte hittat till SvSF Tävlingskalender (IndTA) så gör det. Den är riktigt bra 

och kommer bli ännu bättre ju fler som använder det. Vi kommer att genomföra utbildningar i IndTA - 

så håll ögonen öppna. 

Återigen har vi arrangerat ett stort tävlingsarrangemang, K-pist SM 2013. Under ledning av K-pist 

sektionen blev tävlingarna mycket lyckade, så lyckad att Östergötland även 2014 får arrangera 

tävlingarna. 

Även övrig tävlingsverksamhet har varit omfattande som beskrivs i sektionernas berättelser. Bredden i 

vår verksamhet är imponerande med unga och äldre, kvinnor och män som möts på våra skjutbanor för 

att dela passionen för vår sport. Ta vara på detta allt hänger på oss själva hur vi vill ha våra föreningar 

och förbund. 

Vår viktigaste kanal för information är vår hemsida www.ostgotaskytt.se. Här kan du finna aktuell 

information om vad som händer i förbundet. Och komihåg att vi behöver få in reportage från er 

föreningar. Skriv, fotografera, berätta vad som händer i Östgötaskyttet 

Norrköping den 4 Mars 2014 

Mathias Jönsson 

 
 

 

 

 Mathias Jönsson Bo Ohlsson Teresia Karlsson 

 Ordförande Kassör Ledamot 

 

 

 

 Roger Johansson Roland Berg 

 Ledamot Ledamot 

http://www.ostgotaskytt.se/

