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Det finns inget i modern tid som har påverkat idrotten i så stor utsträckning som pandemin covid-19 gjorde 
under 2020. Stora evenemang så som OS, VM och EM ställdes in eller flyttades till senare tillfällen med förhopp-
ningen att det snart skulle bli bättre. Tyvärr visade sig ganska snart att pandemin kommer hålla på en längre 
tid och förmodligen även påverka en stor del av 2021 också. För oss på ett nationellt plan har detta påverkat 
såtillvida att vi tvingats ställa om och genomföra digitala möten, utbildningar och tävlingar. Vi har t.ex genom-
fört såväl årsmöte som skytteforum digitalt under 2020. Tuffast har det tveklöst varit för våra många föreningar 
då de flesta av våra nationella tävlingar har ställts in, många föreningar har dessutom haft svårt att genomföra 
sin ordinarie verksamhet av olika anledningar.  
 
Mitt i allt elände finns det dock ljusglimtar. Det har i vissa fall gått att justera och ställa om verksamheten till 
Coronasäkra evenemang. Vi ser många fina exempel på detta, varav vissa av dessa digitala evenemang har 
engagerat en hel del aktiva. Det är av största vikt att vi fortsätter hålla våra register uppdaterade i IdrottOnline, 
antal föreningar, medlemmar och aktiva i idrott är viktiga parametrar vid fördelning av statligt och kommunalt 
stöd. Vi ser en svagt vikande trend i såväl antal föreningar som medlemmar. RF förändrade sina stödsystem till 
2020 och många av de verksamhetsstöd som vi idag erhåller är tvååriga, överskotten från 2020 får rullas over 
till 2021 och kommer avrapporteras vid årets slut, 2021.  
 
Till alla våra engagerade medlemmar i föreningar, distrikt och sektioner riktar vi ett stort tack för ert aldrig svi-
kande engagemang. Vi tackar även alla våra sponsorer och riktar ett särskilt tack till Nammo Lapua Oy, Umbro/
Stadium, Scandinavian Safe och Svenska spel för deras värdefulla samarbete och stöd till vår verksamhet.

Bo Ohlsson
Förbundsordförande

Michaela Jansson ocb Isak Ahlqvist sprider lite kärlek  under luft-EM 2020. 
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Ekonomi
Ekonomi, alla detaljer hittar ni i förvaltningsberättelsen.

Kategori 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Medlemmar 92 535 98 104 107 820 106 447 110  337 107 795

Föreningar 1104 1087 1073 1066 1069 1059

Tävlingslicens 5829 6122 5329 5784 5588  5602

Omsättning 20 297 20 675 20 018 21 156 21 942 23 296

Medlemmar och föreningar

Medlemsantalet 2020 var 107 795 (110 337) varav 18 902 (19 769) kvinnor. Tävlingslicenserna uppgick till 5 602 
(5 588), fördelat per sektion: gevär 2 709 (2680), pistol 1 093 (1 047), lerduva 1 556 (1 627), viltmål 244 (230). An-
talet föreningar var 1 059 (1 069). Föregående års siffror inom parentes. Vi har under året gjort en översyn av våra 
rutiner vid anslutning av nya föreningar.

Samarbete Försvarsmakten 
 
Genomförande 
2020 präglades av pandemin vilket återspeglades på de tre uppdragen, Grundutbildning, Instruktörsutbildning 
samt Kvalitetssäkring i vapentjänst avseende AK 4B. Grundutbildningen som var planerad till december i Kris-
tianstad fick helt ställas in. Instruktörsutbildning genomfördes med begränsat antal deltagare och där arbetet 
inriktades mot att ta fram digital utbildning för att nyttjas vid kommande kurser och vid Grundläggande utbild-
ning av frivilliga (GU-F). Kvalitetssäkring genomfördes mot att ge nyanställd möjlighet att delta vid Markstrids-
skolans utbildning av skjutinstruktörer.  
 
Förmåga 
Förbundet har inför 2021 tillgång till 22 aktiva instruktörer varav 4 är kvinnor. Av dessa har idag samtliga den 
grundläggande instruktörsutbildningen som Försvarsmakten ställer på instruktörer.
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Politiska områden 
 
Vi deltog med tre representanter på Riksidrottsforum. Vi har också varit delaktiga i RF:s påverkansarbete för kom-
pensation beroende på pandemin. Vi har också deltaget i utredningsarbetet rörande Skolverkets förslag om ett 
helt nytt gymnasieprogram som ska ersätta nuvarande RIG/NIU system. 
 
Janine Kettels har ingått i RF:s referensgrupp för landsbygdsprogram 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. 

 
 
 

Samarbete med MSB

 

 

Total verksamhet under 2020
 • Utbildat examinator för AK 4B
 • Tagit fram digital utbildning för skjutinstruktör GU-F och för vapen AK 4B
 • Tillsammans med Markstridsskolan arbetat fram förslag på nytt kompetensprov
 • 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 
skjutförmågan för personal krigsplacerade i Hemvärnet.

Arbete inom ramen för utvecklingsuppdraget Frivillig försvarsorganisation 
pågår fortfarande. SvSF har deltagit i ett stort antal möten och informations-
träffar med MSB. Många möten har handlat om hur vi och våra medlemmar 
kan bidra och avlasta i spåren av Covid-19 pandemin. För övrigt jobbar vi 
vidare med vår långsiktiga strategiska planering och säkerhetsskyddsanalys 
där vi bland annat har medverkat i en säkerhetsskyddsutbildning.
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SäkB 2020 gjordes publik 16/11 2020. Anläggnings-
tekniska rådet (ATR, bestående av SvSF, SvJF, SPSF 
och SDSSF) beslutade i januari 2020 att återta arbetet 
med SäkB 2020 då det avstannades i december 2019. 
Upphörandet av arbetet berodde på att Polismyndig-
heten (PM) beslutade att PM själva skulle arbeta fram 
en föreskrift ”Besiktningsregler” avseende besiktning 
av skjutbanor. Av SäkBs 8:e kapitel så berör PM före-
skrift i huvudsak Kapitel 2 ”Skjutning på skjutbana”. ATR 
ansåg att det var viktigt att färdigställa SäkB. Dels för 
att ge ut ny information, dels för att i god tid göra klart 
i förhoppning om att PM skulle ta till sig skrivningar i 
en redan framtagen och fastställd SäkB. Polismyndig-
heten tog tidigt kontakt med ATR för att få stöd och råd 
i framtagningen av sin föreskrift ”Besiktningsregler”. 
Detta genomfördes via fysiska och digitala möten för 
att diskutera likheter och olikheter i sin syn på hur en 
skjutbana ska iordningställas för att vara säker.   

SäkB 2020 är unik i den meningen att samtliga idag 
upptagna skytteorganisationer har varit med i fram-
tagandet av SäkB och skrivit under den. Samtliga 
organisationer har getts tillfälle att lägga fram sina 
synpunkter och förslag. Detta har gjorts vid två fysiska 
och två digitala möten med kompletterande mejlkorre-
spondens.  SäkB 2020 skiljer sig från tidigare upplagor, 
därför har utbildning getts till distriktens Säkerhetsråd-
givare och direkt till föreningar via web-föreläsningar.  
 
 

SäkB 2020

Framtagandet av SäkB 2020 har gjorts möjligt tack vare 
det goda samarbetet i ATR och deras representanter, 
SvJF-Lars Björk och Ola Wälimaa, SPSFs-Bo Walger och 
Nils Anders Ekberg samt SDSSF:s Roger Tiensuu. Därtill 
övriga skytteorganisationers ambition och vilja att få 
fram gemensamma säkerhetsbestämmelser för alla.
 



SvSF:s tävlingskalender

Under 2020 skedde det inte några större förändring-
ar i tävlingskalendern, det genomfördes vissa mindre 
utvecklingsarbeten utefter våra önskemål samt tekniska 
uppgraderingar av hårdvaran. 

Gymnastikförbundet integrerande i IndTA har varit 
resurskrävande för leverantören de senaste åren. Även 
den rådande pandemin har påverkat utvecklingsarbetet 
något. Integrationen med Gymnastikförbundet är nu klar 
och det skapar bättre förutsättningar för att återuppta 
utvecklingsarbetet.
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Inför 2020 infördes ett nytt stödsystem till specia-
lidrottsförbunden som tilldelas av Riksidrottsförbundet. 
Detta innebar att Idrottslyftet försvann och ersattes 
med stöd i andra former. Skyttesportförbundet fick ta 
del av Verksamhetsstöd barn & ungdom, Verksamhets-
stöd vuxenidrott samt Projektstöd IF. SvSF fick även ett 
projektstöd riktat mot jämställdhet som pågår under en 
två-årsperiod.
 
 
Verksamhetsstöd barn & ungdom 
Eftersom 2020 inte varit något annat likt, har verk-
samhetsstödet inte kunnat användas fullt ut som varit 
önskvärt. SvSF fick 3 270 000: - riktat mot barn och 
ungdom, och endast drygt hälften av dessa användes. 
Kostnaderna riktades mot personalkostnader, utbild-
ningar & konferenser, apputveckling samt verksamhet 
för sektionerna. Dock blev det inte så mycket verksam-
het för sektionerna, men förhoppning av en uppstuds 
under 2021 finns.  

Glädjande är att de bidragsinkomster som inte använ-
des under 2020 följer med till verksamhetsåret 2021, 
vilket betyder att SvSF har stora möjligheter inom 
området om förutsättningarna finns med hänsyn till 
pandemin.
 
Verksamhetsstöd Vuxenidrott 
Då denna kategori var ny för 2020 och mycket av verk-
samheten var pausad runtom i landet, användes inget 
av detta stöd. Men även här kommer bidraget skjutas 
över till 2021 och därmed kommer även möjligheter 
inom denna verksamhet vara stora under 2021.

Projektstöd IF
Detta stöd är endast till för att SvSF ska fördela bidrag 
till föreningar inom organisationen. Det liknar det tidi-
gare Idrottslyftet för föreningar. 
Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar 
för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ung-
domsidrott i enlighet med idrottens gemensamma 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 idrotts-
verksamhet som riktar sig mot barn och ungdomar 
som bor i idrottssvaga områden.
• Medel ska beviljas föreningar som arbetar med an-
given målgrupp och är verksamma eller avser att bli 
verksamma i dessa områden. 

Få ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrot-
ten
• Detta projektstöd ska användas för att föreningar ska 
ha möjlighet att ändra kultur och struktur för att få 
ungdomar i åldern 13–20 år att stanna kvar i den orga-
niserade idrotten.
• Exempel på inriktningar kan vara att utveckla nya 
tränings- och tävlingsformer för målgruppen, anpassa 
idrottsytor och köpa in material som särskilt göra att 
målgruppen fortsätter samt utveckla föreningsmiljön 
så ungdomarna känner sig trygga, välkomnande och 
inkluderade.
 
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, 
sociala och idrottsspecifika utveckling.
• Projekt beviljas för Skyttesportförbundets egna ledar-
utbildningar samt SISU Idrottsutbildarnas idrottsöver-
gripande utbildningar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liksom året innan har fördelningen av medlen gjordes enligt 

Verksamhetsstöd och andra rikta-
de stöd från RF 
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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 utbild-
ning för sina ledare.  
 
Utbetalningar har skett på följande sätt 2020: 
 

Projektstöd Antal föreningar Bidrag

Elektronisk markering 6 360 000 kr 

Projekt Target Sprint 6  228 500 kr 

Fria projekt 3  68 400 kr 
      
SvSF fick 2020 1 090 000: - att fördela till föreningar som 
ansöker om projektstöd. De medel som inte används 
2020, skjuts över till verksamhetsår 2021 för att fördelas 
då. 
 
 

Utbildning 
I början av året fastanställdes Eric Wallberg för att arbe-
ta med utbildning och digitalisering. Det startades då 
en utbildningsgrupp som leds av Eric och samarbetar 
med bl.a. förbundsstyrelsen, sektionerna, skyttegymna-
sierna, befintliga tränare m.m. Utbildningsgruppen har 
under året tagit fram en ny utbildningsplan, uppdate-
rat ledar- och tränarstrukturen samt uppdaterat listan 
över SvSF:s breddtränare. Det arbetades även med att 
uppdatera och ta fram nytt utbildningsmaterial som 
kommer digitaliseras.
Under våren lanserade Riksidrottsförbundet tillsam-
mans med Folkspel utbildningsprogrammet Eldsjäl 
2.0 riktar sig till unga ledare för att stärka det framtida 
ledarskapet. Då SvSF är avtalspartner erbjöds vi plats 
i utbildningsprogrammet där Nathalie Hyytiäinen är 
vår deltagare. Utbildningsprogrammet sträcker sig till 
våren 2021 men som allt annat har utbildningen påver-
kats mycket av pandemin. 
 
2020 var första året med Utbildningsportalen där vi 
samlar våra digitala utbildningar. Under året genom-
fördes ca. 1 700 digitala skyttekortsutbildningar. Under 
hösten lanserades de två första introduktionsutbild-
ningarna i Utbildningsportalen, lerduvesektionen 

och luftgevär (Gevärsektionen). Dessa introduktionsut-
bildningar är en nyhet i den nya utbildningsplanen.
På grund av det rådande världsläget med pandemin 
kunde det inte hållas så många fysiska utbildningar och 
flera inplanerade fick ställas in. Däremot genomfördes 
en mycket populär digital utbildning över fyra föreläs-
ningar i idrottspsykologi med Karin Moesch som till 
vardags är idrottspsykologisk rådgivare på Riksidrotts-
förbundet. Innan årsskiftet anordnades även en digital 
föreläsning i SäkB 2020 för säkerhetsrådgivarna i de 
olika skytteförbunden.

Elektronisk markering 

Target Sprint prova-på event i Kristianstad

Eric Wallberg, ny utbildningsansvarig på kansliet
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Elitverksamhet och dess stöd 
Elitverksamheten blev naturligtvis såsom all annan 
verksamhet kraftigt påverkad av Covid-19 detta pan-
demins år 2020. Den organisatoriska strukturen i vår 
elitverksamhet har vi dock valt att hålla intakt under 
2020. Förbundschefen Jonas Edman är ytterst ansva-
rig för verksamheten, han har också haft uppdraget 
som förbundskapten för skeet och trap landslaget. I 
organisationen ingår också förbundskaptenerna Mats 
Eriksson, gevär och Jonas Fyrpihl pistol. Alla förbunds-
kaptenstjänsterna är deltidstjänster. Samverkan mellan 
de seniora toppgrupperna och sektionernas junior och 
utvecklingsverksamhet är helt central. Samverkan mel-
lan landslagen och RIG verksamheten är också avgöran-
de och viktig. Tävlingsmässigt blev i princip inget som 
planerat vare sig nationellt eller internationellt. Trots 
betydande utmaningar har vi med hjälp av anpassning-
ar i upplägg och i träningsgrupper ändå haft tränings-
verksamhet under i princip hela året för många av våra 
landslag. Våra aktiva har naturligtvis ställts inför stora 
utmaningar under året.   

Under 2020 har vi erhållet externt ekonomiskt stöd för 
elitverksamheten från i första hand två håll, Riksidrotts-
förbundet och Sveriges Olympiska kommitté. Genom 
det samordnade elitstödet som fördelas av RF erhöll 
vi1 510 000kr i landslagsstöd och 1 100 000kr i lands- 
 

lagsstöd X. Dessa stöd är tvååriga och kommer slut-
redovisas vid 2021 års utgång. Dessa stöd är riktade 
stöd som baseras på tidigare resultat och våra redovi-
sade elitutvecklingsplaner. Pengarna används för att 
finansiera elitverksamheten i enlighet med planerna. 
Från Sveriges Olympiska kommitté erhöll vi 616 000 kr 
i riktat stöd till aktiva som ingår i topp och talangpro-
grammet samt Talang 2022. Vi har totalt 6 aktiva i dessa 
program. 
Vi har också haft möjlighet att erhålla resursstöd från 
RF:s elitavdelning i form av kompetensstöd inom 
idrottspsykologi, 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 möjlig-
het 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”. 
Verksamhetsmässigt har större delen av stöden gått 
till träningsläger, världscuptävlingar, mästerskap och 
kompetensstöd.

Förbundskapten Jonas Fyrpihl och pistolskytten 
Micahela Jansson under luft-EM 2020. 



SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 10

Internationella mästerskap 
 
Många av 2020 års mästerskap ställdes in alternativt 
flyttades till 2021 på grund av pandemin. 
Endast ett ISSF mästerskap genomfördes under 2020 
nämligen luftvapen EM i polska Wroclaw. Vi hade ett 
framgångsrikt mästerskap med inte mindre än 8 med-
aljer vilket placerade oss trea i medaljligan. Som vanligt 
var våra viltmålskillar otroligt framgångsrika, vilket 
Jesper Nybergs tangerade världsrekord i blandade lopp 
är ett bra exempel på. Detta resulterade naturligtvis i en 
guldmedalj i denna disciplin. Andra guldmedaljörer var 
Emil Martinsson i herrarnas RT regelbundna lopp och 
Andreas Bergström i herrjuniorernas regelbundna lopp. 
Även i lagtävlingen firade viltmålsskyttarna framgångar 
genom att kamma hem maximala fyra medaljer, ett 
guld och tre silver.  
 
Även i andra discipliner gjordes det fina resultat, första-
årssenioren Isabelle Johansson var endast 0,5 poäng 
ifrån en finalplats i damernas luftgevär. Vi hade flera 
fina framgångar på juniorsidan. Victor Lindgren gjorde 
en riktigt stark grundomgång vilket resulterade i en 
finalplats där han till slut hamnade på en åttondeplats i 
luftgevärstävlingen. Isac Ahlqvist var snubblande nära 
en pistolfinal där endast en poäng skilde honom från 
en finalplats. Bakom dessa gjordes ytterligare fina resul-
tat vilket bådar gott för framtiden.   

Ett nerbantat EM Fitasc Sporting genomfördes I Orvieto 
(ITA) med endast ca 250 deltagare. Det var 10 svenska 
deltagare på denna tävling. Samtliga placerade sig en 
liten bit ner i resultatlistan. 



Världscup
Endast en världscup genomfördes innan Pandemin 
stängde ner det internationella tävlandet. Världscup-
tävlingen på Cypern för våra lerduveskyttar kunde dock 
genomföras precis innan de flesta länderna i Europa 
stängde sina gränser. Efter en mycket stark grundom-
gång med 124 träff och stabil final stod Skeetskytten 
Stefan Nilsson som segrare i denna tävling. Bakom Ste-
fan gjorde Marcus Svensson och Victoria Larsson stabila 
tävlingar och var endast en respektive två duvor från 
final. Efter mycket starkt skytte under 2019 och seger i 
denna tävling avslutade Stefan Nilsson säsongen 2020 
som etta på världsrankingen. 

Swedish Cup
Som traditionen bjuder genomfördes i början av janu-
ari Swedish cup i Sävsjö. Även 2020 var startfälten stora 
och resultaten goda vilket är mycket glädjande. Att vi 
kan ha en så pass stor och bra internationell tävling i 
Sverige är viktigt för oss. Detta är en tävling där många 
av våra skyttar får chansen att möta bra internationellt 
motstånd och skaffa sig nödvändiga erfarenheter och 
inspiration för framtiden. Bästa pistolskytt var Tomi 
Heikkilä från Finland tätt följd av junioren Isac Ahlqvist 
Lönsboda PSK. Bästa gevärsskytt var Jeanette Duestad 
Norge med Dane Sampson från Australien på andra 
plats, bästa svenska gevärsskytt hittar vi på plats sex 
genom Victor Lindgren från Sjöbo.  

H&N Cup i München 
H&M cup I München är en mycket stor internationell 
luftvapentävling med deltagare från hela världen. Det 
är vanligt att resultaten på denna tävling är lika med 
eller till och med högre än vad de är på våra interna-
tionella mästerskap. Vi ställde upp med såväl juniorer 
som seniorer på denna tävling med fina framgångar 
av pistol junioren Isac Ahlqvist som gick till final, inte 
bara en gång utan två. Han slutade trea ena dagen och 
fyra den andra. Pistolskytten Vendela Sörenson gjorde 
också en bra tävling som resulterade i en tionde plats 
ena dagen. Bakom dessa gjordes flera fina prestatio-
ner från de våra men som i den tuffa konkurrensen 
resulterade detta i något mera blygsamma placeringar.
 
Lapua Europacup pistol 25 m
Det genomfördes en deltävling i europacupen på 
Öckerö i Sverige. På grund av pandemin var deltagar-
antalet väldigt lågt med i två undantag endast svenska 
deltagare. Tävlingsarrangemanget som sådant var dock 
mycket bra. Även Danmark lyckades genomföra en 
deltävling i Europacupen, där deltog tre skyttar från 
Sverige. Även här var startfälten mycket små med färre 
än 10 deltagare. 
 
WC i Malta
Tillsammans med Danmark och Norge har vi under året 
genomfört ett antal hemmabanetävlingar i gevär och 
pistol. Detta har varit mycket uppskattat av elitaktiva i 
alla tre länderna. Det har också skjutits mycket gångba-
ra poänger på dessa tävlingar. Detta är ett mycket bra 
exempel på omställning av verksamhet. 
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Internationella tävlingar

Stefan Nilsson tog hem världscupsegern 
i herrarnas skeet på Cypern. 



Gymnasial utbildning
Riksidrottsgymnasium Skytte (RIG)
Inför läsåret 2020 var söktrycket till SvSF:s RIG lägre än 
tidigare år. Endast nio ansökningar kom in, och sju elev-
er började höstterminen på Aleholmsskolan i Sävsjö. 
På grund av Corona var det mycket distansutbildning 
och inställda tävlingar för eleverna under 2020. Men 
många kunde ändå hålla upp sitt skytte och träna mer 
än vanligt. Detta har tränarna sett som positivt, även 
om avsaknaden av tävlingar märktes. Riksidrottsgym-
nasiet i Sävsjö har haft kvar samma uppsättning lärare 
under 2020, Jonas Fyrpihl (pistol), Paul Larm (gevär) och 
Leif Steinar Rolland (gevär). Två fysiska besök gjordes av 
kansliet, samt två digitala möten under 2020.
 
Nationell idrottsutbildning (NIU) 
Till SvSF:s NIU i Strömsund var det även här något färre 
ansökningar än året innan. Åtta ansökningar kom in 
och till slut startade fyra av dessa höstterminen 2020 på 
Hjalmar Strömerskolan. Även här har tävlingsverksam-
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heten uteblivit och det har varit en hel del undervisning 
på distans. Lärarkonstellationen har varit fortsatt intakt 
med Marie Martinsson och Niklas Engström vid rodret. 
Kansliet har haft ett digitalt möte under 2020.  
 
Ungdomsengagemang
Unga representanter i styrelserna har under det an-
norlunda året 2020 tagit sitt ansvar och anpassat sin 
verksamhet efter de omständigheter och rekommen-
dationer som förefunnits. I dagsläget finns det unga 
representanter i förbundsstyrelsen och i samtliga fyra 
sektioner. Ett ungdomsläger för luftgevärsskyttar kunde 
genomföras under året.  

För femte året i rad, med konceptet ‘’av unga, för unga’’ 
hölls ett två-dagars läger i Sörabyhallen (Småland). 
Totalt 17 ungdomar, i åldrarna 13–16 år deltog i ett 
omväxlande program fyllt av skytteteori, matcher, fys 
och skyttelekar. 

Royal leauge
Tillsammans med Danmark och Norge har vi under året 
genomfört ett antal hemmabanetävlingar i gevär och 
pistol. Detta har varit mycket uppskattat av elitaktiva i 
alla tre länderna. Det har också skjutits mycket gångba-
ra poänger på dessa tävlingar. Detta är ett mycket bra 
exempel på omställning av verksamhet. 

Elever och lärare på Skyttegymnasiet i Sävsjö
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Kommunikation
 
Pandemin och dess påföljder har även påverkat kom-
munikationen under året. Minskad aktivitet på såväl 
elit- som breddnivå medförde periodvis nyhetstorka 
på hemsidan och i våra sociala medier. Trots detta såg 
vi ett ökat antal följare både på vår facebooksida och 
instagramkonto, närmare bestämt 482 nya följare på 
Facebook samt 365 nya på Instagram. 

Ett avsnitt av vårt youtube-program Träffsäkert hann 
vi med att producera under våren 2020 innan Coro-
na-restriktionerna försvårade möjligheterna att pro-
ducera fler. Istället uppstod ett gyllene tillfälle att för-
verkliga ett mer omfattande kommunikationsprojekt, 
som under normala omständigheter hade varit myck-
et utmanande att genomföra. Vår kommunikationsan-
svarige, Richard Gardt, har därför förlagt lejonparten 
av sin arbetstid på att producera Mästerskytten; en 
youtube-serie i fem delar, influerad av SVT-program-
met Mästarnas mästare. I programserien deltog sex 
av internationellt framstående elitskyttar från våra 
fyra grenar. Programserien spelades in under en helg 
i september i Jönköping. Projektet genomfördes i 
samarbete med Jaktia Jönköping, ett samarbete som 
innebar att vi fritt fick nyttja deras anläggning och 
skyttehallar samt erhöll ekonomisk sponsring. De fem 
avsnitten finns nu att se på förbundets Youtube-kanal 
och facebook-sida. Projektet blev en lyckad satsning 
och har fått ett varmt mottagande.

Skyttesportappen
Under 2020 fortsatte vidareutvecklingen av vår app, 
Skyttesportappen. Fokus har legat på att färdigställa 
appens träningsdagbok där Ågrenshuset under hösten 
hann få klart en testversion, som i skrivande stund, tes-
tas av en utvald grupp som sedan ska återkoppla med 
feedback. Träningsdagboken beräknas vara färdig för 
lansering i appen under våren 2021. 
Utöver detta genomfördes två upplagor av vår akti-
vitetstävling Kom till skott via appen, en omgång på 
våren samt en under hösten. Även ett skytterelaterat 
memoryspel lanserades i appen under det gångna året.

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

Deltagarna i Mästerskytten fr.v: Morgan Johansson Cropper, Rebecka Bergkvist, Karl Olsson, Nathalie Larsson, Elin Åhlin och Emil Martinsson. 

Nathalie Larsson i skeettävlingen under inspelningen av Mäster-
skytten. Lerduvetävlingarna spelades in på Nässjö Jaktskyttecen-
ter. 
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Under 2020 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 Medicinska kommitté, ledamot 
Rolf Bodin (Efter många år valde Rolf att avslutade 
sitt engagemang i denna kommitté under 2020) 
ISSF Stadge- och behörighetskommitté 
Robert Wälikangas 

Internationella åtaganden

Styrelsen 
Efter årsmötet i maj har styrelsen i Svenska skyttesportför-
bundet bestått av: 

Bo Ohlsson  Ledamot/Ordförande
Tomas Skapsvärd Ledamot/Vice ordförande
Kattis Andersson Ledamot
Janine Kettels  Ledamot
Johan Carlson  Ledamot
Erika Wännström Ledamot/Ungdomsrepresentant
Lucia Ter Herkel  Ledamot/Ungdomsrepresentant
Mikael Svensson  Ledamot/Gevärssektionen
Johanna Klemmedsson Ledamot/Gevärssektionen
Maria Jermolin  Ledamot/Pistolsektionen
Simon Magdeburg Ledamot/Pistolsektionen
Therese Lundqvist Ledamot/Lerduvesektionen
Bertil Nilsson  Ledamot/Lerduvesektionen
Patrik Wilhelmsson Ledamot/Viltmålssektionen
Josefin Warg  Ledamot/Viltmålssektionen 
 
Styrelsen har genomfört elva (11) protokollförda sam-
manträden. Därutöver har arbetsutskottet löpande han-
terat ärenden mellan förbundsstyrelsens sammanträden. 
Alla möten har genomförts digitalt. Styrelseledamöter har 
varit engagerade i olika arbetsgrupper som arbetsutskot-
tet, disciplinkommittén, ny hemsida, anslutning av nya 
föreningar, samverkan med MSB, miljö, parasport, utbild-
ning, vapenpolicy, statuter årets skytt, remisser inför RIM.

varit Sussie Svedlund, Michael Normann, Alexander 
Carlsson och Richard Gardt. Under året gjordes någ-
ra personalrekryteringar, Eric Wallberg som tidigare 
var projektanställd tillsvidareanställdes som utbild-
ningsansvarig.  
 
Den vakans som fanns inom området föreningsstöd 
löstes genom anställning av Erika Öhrling. Daniel 
Zetterqvist anställdes som FFO ansvarig Försvars-
makten med uppdraget att ta över detta område 
efter Michael Normann som går i pension under 
2021. Patrik Johansson valde att avsluta sin anställ-
ning under 2020.

 
Kansliet har arbetat under förbundschef Jonas Ed-
mans ledning. Övriga medarbetare på kansliet har 

Michael Normann går i pension under 2021

 
 
ESC Presidium, ledamot 
Christina Åhlstedt
ESC Tekniska kommitté, viltmål, ledamot 
Claes Johansson 
ESC Tekniska kommitté, pistol, ledamot 
Patrik Johansson

Kansli
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Stora skyttars märke
Olle Gabrielsson, Rommeheds Skf, Dalarna
 
Stipendier
Till stipendiater för 2019 års Steve Gunnarssons 50-års 
fond utsågs: (delades aldrig ut 2019)
Pistol: Amanda Jägersvärd, Öckerö SF
Lerduva: Ludwig Jansson, Tibro JSK
Viltmål: Anton Andreasson, Arvika JSK
Gevär: Casper Fredriksson, Ramselefors 
 
Till stipendiater för 2020 års Steve Gunnarssons 50-års 
fond utsågs:
Pistol: Oskar Johansson, Haparanda
Lerduva: Mark Binnermark, Uppsala JSK
Viltmål: Andreas Bergström, Glaskogens JSK
Gevär: Fanny Storm, Loos/Hogdal 

Till stipendiater för 2020 års Karl Arvid Norlings ung-
domsfond utsågs: 
Pistol: Izabella Frejd, Öckerö SF
Lerduva: Alfred Hellström, Vikbolandets JVF
Viltmål: Oscar Eliasson, Hylte Sportskyttar
Gevär: Victor Lindgren, Sjöbo
Varje stipendiat erhöll stipendium på 4 000 kronor 
vardera samt ett diplom.  
 
Förtjänstmedaljer
SvSF:s förtjänstmedalj i silver
Jan-Olof Lampinen, Töre SKF, Norrbotten
Stefan Nilsson, Ale SKF, Norrbotten
Andreas Christensson, Christianstad SSK, Skåne
Johanna Klemmedsson, Christianstad SSK, Skåne

SvSF:s förtjänstmedalj i guld
Jan-Ola Olsson, Öved-Östraby skf Skåne 

Bernadottemedaljen 
Britt-Marie Sträng, Arboga SG, Västmanland

Utmärkelser

Fr.v: viltmålskytten Oscar Eliasson, stipendie från Karl Arvid Nordlings ungdomsfond, Johanna Klemmedssson, SvSF förtjänstmedalj i silver och 
Olle Gabrielsson, Stora skyttars mörke. 

Fanny Storm, stipendie från Steve Gunnarssons 50- års fond.

Alfred Hellström, stipendie från Karl Arvid Nordlings ung-
domsfond.
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Gevärssektionen

Året 2020 blev minst sagt annorlunda. Swedish Cup, 
EM, Vinterriks och Skyttiaden var egentligen de eve-
nemang som hann genomföras innan det satte bom-
stopp veckan före SM 10 meter. Fält-SM flyttades till 
hösten, men fick ställas in. Året präglades mycket av 
planering, omplanering och inställande och aldrig har 
vi haft så många digitala möten. 

Sektionens verksamhet bygger på de fyra ”B-na”; 
breddaktivitet, breddrekrytering, breddutbildning 
och breddelit. Den yttersta eliten sorterar under 
sportchef och förbundskapten, med vilka vi naturligt-
vis har en tät samverkan. 

Breddaktivitet
På hemmaplan hade vi enbart Vinterriks och Skyttia-
dens riksfinal innan corona satte stopp. Första hel-
gen i september avgjordes de två SM som gick under 
gränsen för restriktionerna; 300 meter ISSF samt JSM 
i ISSF-grenarna. I övrigt fick vi ställa in eller ställa 
om. Hemmabanetävlingarna fick en renässans och 
såväl Ban-SM 6.5 som JSM nationellt avgjordes såsom 
”inofficiella” hemmabane-SM. Även nationella luft-SM 
avgjordes under dessa premisser, med rekord när det 
gäller deltagarantal. Mycket uppskattade initiativ 

utifrån de förutsättningar som fanns detta år.
Sektionens största enskilda arrangemang är Swedish 
Cup med luftgevär i Sävsjö, som avgjordes med unge-
fär 550 deltagare. Tävlingen är viktig för svenska skyt-
tar, men också våra nordiska grannar poängterar att 
det är en viktig värdemätare och en viktig mötesplats. 

Utbildningsturnén på besök i Luleå

Lotten Johansson och Ludwig 
Wässman, luft-EM
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Breddrekrytering
Sektionens bidrag till rekryteringen återfinns bland 
annat i våra hemmabanetävlingar, alltifrån traditions-
tyngda Rikspropagandan och SvD riksskytte till nya 
begivenheter. Även flera av dessa kräver stora ideella 
insatser från ledare i distrikt och föreningar. 
 
 
Breddutbildning
Även denna verksamhet har kunnat genomföras till 
vissa delar, i de lägen då restriktionerna var lite min-
dre. Landslagsgrupperna, i tät samverkan mellan se-
nior- och juniorverksamhet har kunnat genomföra ett 
stort antal läger samt haft ett utbyte med Norge och 
Danmark 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 
hann med JEM luft i februari, men sen var det i princip 
stopp internationellt. 

På 300 meter var det inget mästerskap inplanerat som 
brukligt OS-år. ESC fattade dessutom på ett tidigt sta-
dium beslut om att ställa in Europacupen i sin helhet.
Det nordiska utbytet fick ställas in helt och hållet 
detta år. 

Till sist ett stort tack till alla ideella krafter i fören-
ingar och distrikt som bär vårt skytte framåt. Alla 
detaljer och resultat hittar du i Gevärssektionens egen 
verksamhetsberättelse. 
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Sektionens årsmöte
Ordinarie sektionens årsmöte hölls digitalt 2020-
03-28. Röstetalet fastställdes till 16, fördelat på 13 
föreningar och 3 distrikt.

Svenska ungdomscupen
Ungdomscupfinalen genomfördes med minsta möjli-
ga marginal innan det blev restriktioner från RF och 
Folkhälsomyndigheten. När sedan ungdomscupen 
skulle starta nästa omgång i höstas var det stora 
bekymmer för de startande att kunna skjuta kvaltäv-
lingar. Det bestämdes då att dessa kvaltävlingar skulle 
kunna skjutas som hemmabanetävling.

SM 25/50 m
Tävlingarna genomfördes i Karlstad med en ordentlig 
planering för att coronasäkra tävlingarna. Detta med-
förde att det blev färre deltagare på grund av restrik-
tioner. Det blev ändå 297 starter men förhoppningen 
var att det skulle bli fler än 300.  
 
SM 10 m
SM luftpistol som skulle hållits i mars flyttades fram 
till oktober. Totalt blev det 219 individuella starter 
vilket var en ökning med 26 starter och 28 lagstarter 
vilket var en ökning med 12. Här blev det många fram-
stående resultat som var bättre än tidigare gällande 
svenska rekord. 

Utvecklingsgruppen
Vårmönstring, Reg.kval, Reg.M och Centrala kval är 
viktiga tävlingar att prestera på. I princip kunde alla 
dessa tävlingar genomföras med vissa modifikationer 
så att restriktionerna från Folkhälsomyndigheten och 
RF kunde bibehållas.

I mars månad efter årsmötet ersatte Arnold Broberg 
Lars Palmgren i utvecklingsgruppen som ansvarig för 
seniorerna. Då coronapandemin har påverkat verk-
samheten har det varit svårt att genomföra de plane-
rade verksamheterna för utvecklingsgruppen. Dock 
har det gjorts ett bra arbete och allt som allt så har det 
genomförts flera läger för juniorer och seniorer, på 
Öckerö och i Sävsjö. I december ändrades upplägget 
för träningsgrupperna, så det kommer att finnas en 
toppgrupp som förbundskaptenen ansvarar för, där-
efter en utvecklingsgrupp-elit som förbundskaptenen 
ansvarar för tillsammans med junioransvarig. Denna 
grupp omfattar endast de olympiska grenarna. Efter 
dessa två grupper finns en utvecklingsgrupp-bredd 
som omfattar samtliga discipliner som senior- och 
juniortränarna ansvarar för. 
 

Utbildning
Föreningstränarutbildning har hållits på Öckerö med 
Lars-Erik Bjuhr som ledare. Föreningsledarutbildning 
har hållits i Uppsala, ledare var Arnold Broberg.
Sedan skyttekortsutbildningarna började ske digitalt 
har antalet medlemmar ökat. Förutom den digitala ut-
bildningen måste skytten avlägga ett skjutprov innan 
hen är godkänd.  En utbildningsgrupp har bildats i FS 
där representanter från sektionen har medverkat för 
att ta fram utbildningsmaterial.

Avslutningsvis vill sektionsstyrelsen rikta ett stort 
tack till alla aktiva skyttar, ideellt arbetande ledare, 
stödjande medlemmar, sponsorer och supportrar för 
att man kunnat genomföra så många aktiviteter 2020 
med de förutsättningar som varit. 
Alla detaljer och resultat hittar du i pistolsektionens 
egen verksamhetsberättelse.

Pistolsektionen
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Året 2020 har varit ett mycket märkligt år, det kan 
vi nog alla enas om. Tävlingar har blivit inställda och 
träningarna har anpassats efter rådande restriktio-
ner. Men en del gott har ändå kommit ur detta, vi har 
bland annat genom fantastiska samarbeten mellan 
flera föreningar kunnat kora svenska mästare i samt-
liga av våra grenar – utan att bryta mot några restrik-
tioner. När många andra ställt in, har vi ställt om. 
Inför verksamhetsåret 2020 tillsattes en del nya per-
soner i styrelsen, Therese Lundqvist som ordförande 
som för övrigt är lerduvesektionens första kvinnliga 
ordförande. Therese Karlsson valdes in som ekonomi-
ansvarig, Felicia Ros ungdomsansvarig, Roger Jarnald 
grenledare Sporting samt Henrik Forsberg bitrände 
Sporting. Symbiosen med rutinerade ledamöter och 
nytt blod har skapat goda förutsättningar för att 
utveckla och förbättra förutsättningarna att locka och 
bibehålla skyttar till vår sport som är ett av våra foku-
sområden 2021.  

Covid-19 har påverkat styrelsearbetet på så vis att vi 
inte kunnat genomföra något fysiskt möte med hela 
styrelsen, vi har däremot haft 13 digitala möten under 
året. Den täta kontakten har mottagits positivt inom 
styrelsen. Under hösten träffades grenledarna och 
ordförande i Värnamo för att påbörja arbetet inför 
verksamhetsåret 2021. Vi är många olika grenar inom 
sektionen men det är viktigt att vi kan samarbeta och 
visa en enad linje inom styrelsen, för att få framgång i 
vårt utvecklingsarbete.   

I linje med det fokusområdet att få fler aktiva skyttar 
har vi inlett samarbeten med SuperStar som stöttar 
sektionen med resurser som under 2020 använts 
till hemmabanetävlingarna för att motivera bredd-
verksamheten i landet. Samarbetet kommer utökas 
under 2021 då även några av våra lägerverksamheter 
kommer få ta del av denna satsning. Swedish Game 
Fair är en annan partner som vi fört dialog med under 
2020. Syftet med samarbetet är att komma närmare 
de personer som idag sporadiskt besöker skjutbanan, 
ofta för att träna inför jakten. Genom att synas på 
mässan och påvisa att träning med instruktör förbätt-
rar skyttet – både på banan och i skogen. Vår förhopp-
ning är givetvis att det även ska spilla över till vår 
tävlingsverksamhet, där vi gärna ser att fler kvinnor 
och juniorer i våra respektive grenar. 
 
Detta kräver naturligtvis att det finns utbildade in-
struktörer i våra föreningar. Ett nytt utbildningsmate-
rial har därför påbörjats. En introduktionsutbildning 
finns redan digitaliserad på utbildningsportalen där

tävlingsintresserade skyttar även kan göra utbildning 
för skyttekort. Introduktionsutbildningen är främst 
framtagen till skyttar som vill veta lite mer om lerduva 
och Field target. Steg 1 som kommer komma under 
2021, utbildar ledare till att ta emot nybörjare på ett 
pedagogiskt och trevligt sätt. Även detta steg kommer 
vara helt digitaliserat. Steg 2 utbildar tränare att ta 
skyttar vidare till tävlingsarenan. Denna utbildning 
kommer vara delvis digitaliserad men även innehålla 
en fysisk träff.   

Skyttesporten är en fantastisk sport där kvinnor 
och män kan utöva och tävla på lika villkor. År 2020 
innebar att en hel del tävlingar inte kunde genomföras 
och vi fick helt enkelt ställa om. Därför utvecklades 
hemmabanetävlingarna, ett sätt för alla att kunna 
tävla mot alla på ett tryggt och säkert sätt genom att 
skjuta på sin hemmabana när det passade skytten 
själv. Dessa tävlingar blev väldigt populära och flera 
nya skyttar vågade vara med.  

Från bredd till elit - det är en lång väg men inte en 
omöjlig väg. Sverige har genom tiderna haft många 
framgångsrika lerduveskyttar inom alla våra grenar. 
Att ett sådant litet land kan konkurrera med stora na-
tioner med mycket bättre förutsättningar är anmärk-
ningsvärt och något vi ska vara stolta över. Mycket kan 
vi tacka jägarkåren och vårt fantastiska föreningsenga-
gemang som vi har i Sverige.  Alla detaljer och resultat 
hittar du i lerduvesektionens egen verksamhetsberät-
telse. 

Lerduvesektionen

Varmläger i Malaga för skeet-ungdomar, februari 2020

SM i Compak Sporting, 
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Med kul verksamhet i sikte 
Den pandemi som drabbade världen under 2020 kom 
givetvis också att påverka det svenska viltmålsskyttet. 
Framför allt fick sig det internationella tävlandet se 
sig kraftigt begränsat – viltmålsskyttets stora VM skul-
le ha hållits i Frankrike, men blev skjutet på framtiden, 
och likaså NM i Finland. Exempelvis tvingades också 
landslagstest och flera läger, såsom inplanerat läger 
för tjejer, ställas in. Två träningsläger för breddelit 
genomfördes dock i Böjeryd. 
På hemmaplan i Sverige kunde glädjande nog alla vilt-
målssektionens SM genomföras trots pandemin och 
innan pandemin slog till hanns luftvapen-EM genom-
föras i Polen. 

Internationella tävlingar
I februari avgjordes luft-EM i Wroclaw, Polen. De 
svenska viltmålsskyttarna presterade på allra bästa 
nivå och fortsatte att skriva den svenska framgångs-
sagan i viltmål. Emil Martinsson och Jesper Nyberg 
sköt hem varsitt individuellt guld. Nyberg gjorde det 
i blandade lopp på tangerat världsrekordresultat, 
393 poäng. Det blev också ett guld och ett silver till 
herrlandslaget, med Martinsson, Nyberg och Niklas 
Bergström. 
Också på juniorsidan röntes stora framgångar. Sista-
årsjunioren Andreas Bergström åkte hem från Polen 
med två individuella medaljer, ett guld och ett brons. 
Tillsammans med Albin Martinsson och Oscar Elias-
son bärgade juniorlandslaget också två lagsilver.   

Tävlingsverksamhet i Sverige
Vi har under året haft landslagstester (LLT) på både 
10 och 50 m, samt SM-tävlingar. Två centraltester på 
10 m har hållits i Eskilstuna på senvintern/våren. Ut-
över detta har GP Munktell 10m genomförts, i år utan 
skyttar från Norge eller Finland. 

Viltmålssektionen Svenska mästerskap 
SM 10 m gick på Gullbrannagården i Halmstad helgen 
den 14-15 mars. 
 
SM i Jaktkombination gick i Kil den 10–12 juli, med 
Kils jakt- och sportskytteförening som arrangör och 
29 startande skyttar. 

SM 50 & 80 meter avgjordes den 24–26 juli i Glasko-
gen med Glaskogen JSK som arrangör.  

SM enkel Jägarkombination gick i Malung den 1–2 
augusti. Arrangör var Malungs Jaktskytteklubb. 

Antalet deltagare minskade på vårt SM i 10 meter, mitt 
i starten av pandemin. 50 och 80 meter minskade ock-
så. Kombinationerna ökade och det var riktigt skoj att 
den negativa trenden vände uppåt just detta jobbiga 
år. Tack alla arrangörer och skyttar. 

Allsvenskan
Allsvenskan är en viktig tävling för breddskyttet då 
den skjuts på hemmabana och bidrar till en rolig och 
utvecklande aktivitet. Allsvenskan 10 m genomfördes 
vintern 2019–2020 och startades igång igen under 
senhöst 2020. Aktuell serie pågår in i våren 2021.
Under året bjöds skyttar in till Allsvenskan på 50 m 
och Jaktkombination, och den har i stora delar skju-
tits. Sammanställningen och rapporteringen av den 
har dessvärre och beklagligt nog varit obefintlig från 
sektionens sida till följd av en serie av olyckliga hän-
delser. En bit in i 2021 pågår arbetet ännu för att åt-
gärda problemen för att kunna presentera ett resultat, 
innan en ”nystart” av Allsvenskan görs under 2021. 

Viltmålssektionen sänder ett stort tack till alla som 
gjort det möjligt att genomföra det som varit möjligt 
2020 och till alla de skyttar som deltar i verksam-
heten. Alla detaljer och resultat hittar du i viltmålssek-
tionens egen verksamhetsberättelse.
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