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På framsidan: Irené Helmersson och Elin Karlsson tackar varandra för god match på Swedish Cup.
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I förra årets verksamhetsberättelse berättade vi stolt om 
att Svenska Skyttesportförbundet passerat 80 000 med-
lemmar. Den positiva trenden har hållit i sig även under 
2015 och vi är nu över 90 000 fullständigt registrerade 
medlemmar i IdrottOnline. Det ökade medlemsantalet har 
också fört med sig att antalet tävlingslicenser har fortsatt 
att öka för fjärde året i rad. Till detta ska sedan läggas alla 
de barn och unga som via prova på-aktiviteter och annat 
kommer i kontakt med vår sport.

Ett högt medlemsantal är inte minst viktigt för politiskt 
påverkansarbete, nationellt och på EU-nivå. Detta har bli-
vit allt mer påtagligt de senaste åren och 2015 var inget 
undantag. Ett nytt förslag till vapendirektiv inom EU pre-
senterades under året av EU-kommissionen, i kölvattnet 
av de tragiska terrorhändelserna i Paris. Vad förslaget 
mynnar ut i är ännu för tidigt att säga, men klart är att 
många av förslagen riskerar att påverka laglydiga sport-
skyttar och jägare i vårt land, kanske i större utsträckning 
än vad det kommer att påverka kriminellas användning 
av vapen. Detta har föranlett att förbundet tvingats flytta 
fram positionerna i det yttre påverkansarbetet mot myn-
digheter och beslutsfattare. SvSF agerar både på egen 
hand och tillsammans med andra organisationer. En del 
arbete sker i offentlighetens ljus, men mycket av påver-
kansarbetet sker i det tysta genom möten med beslutsfat-
tare och andra intressenter.

I det politiska påverkansarbetet är det även viktigt att 
kunna påvisa det seriösa och systematiserade säkerhets-
arbete som sker inom förbundet. 2015 gav vi ut en ny 
version av SäkB tillsammans med Pistolskytteförbundet 
och Jägareförbundet. Förbundet genomförde också, för 
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första gången, två utbildningar för Polismyndigheten på 
området. Det är ett kvitto på att det arbete vi bedriver är 
bra. Kopplat till SäkB genomfördes även besiktnings- och 
säkerhetsutbildningar, vilket har lett till att det i dag finns 
betydligt fler personer utbildade på området än på den 
tiden då SSO fanns.

På den sportsliga sidan upplevde vi 2015 för första gången 
en milstolpe när det första kontinentala fleridrottsmäster-
skapet genomfördes i Europa. Det var Europeiska Spelen 
i Baku, Azerbajdzjan. Ett spel som skyttemässigt var en 
stor svensk framgång med lerduveskytten Stefan Nilssons 
silver och bärgad kvotplats till OS i Rio de Janeiro som 
kronan på verket.
Just kvotplatser till OS 2016 var något som jagades hela 
2015. Utöver Stefan tog även Marcus Svensson en kvot-
plats i skeet vid världscupen på Cypern. Först ut för året 
att ta en kvotplats, efter att ha slagit svenskt rekord i 
grundomgången och därefter slutat fyra i finalen i damer-
nas luftgevär på världscupen i Changwon, var Michaela 
Arvidsson.

Långt ifrån alla inom förbundet har varit med och käm-
pat om kvotplatser det gångna året och många är de som 
jobbar hårt i det tysta för den sport de brinner för, och vi 
tackar alla för deras insatser för skyttesporten. Ett särskilt 
tack riktas till Norma Precision AB, inklusive Gyttorp och 
RWS. 2015 tecknade förbundet ett nytt värdefullt samar-
betsavtal med Norma som möjliggör fortsatta satsningar 
på en rad områden, inte bara kopplat till eliten. 
 
Mikael Jansson 
Generalsekreterare

Ett förbund på frammarsch

 
Glada unga skyttar i Algutsrums Skytteförening .
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Ekonomi
Sammanfattningsvis kan årets resultat om 2 956 685 kronor noteras och balansomslutning om cirka 25,7 miljoner  
kronor.

Medlemmar och föreningar  
 

Kategori 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Medlemmar 82801 77164 63207* 72580* 81412 92535
Föreningar 1339 1310 1184 1154 1127 1104
Tävlingslicens 7221 6371 5473 5605 5700 5910
Omsättning 22926 19114 21132 19236 20070 20297
SM-tävlingar 91 98 96 96 91 92
SM-starter 4157 3329 3898 3748 3620 3740
SM-tävlingar lag 67 67  56 56 54 54
SM-starter lag 765 695 740 934 852 870
Skyttemärken 14071 11951 11008 10155 9636 10703
Utb.-timmar SISU + övrigt 10 389 11 014 10 482
LOK-sammankomster 16605 31870 28797 29444** 28683 27944**
Antal lossade skott i tusental 16488 31424 33225 36802 37920 33489
Försvarsutb. Tillfällen/delt, 60/601 203/1197 104/851 122/967 156/1248 141/1011

Medlemmar och föreningar 
Medlemsantalet 2015 var 92 535 (81 412) varav 14 806 (14 650) kvinnor.
Tävlingslicenserna uppgick till 5910 (5 700), fördelat per sektion: gevär 2 925 (2 875), pistol 1 211 (1 141), lerduva 1 
530 (1 447), viltmål 243 (237). Antalet föreningar var 1 104 (1 127).
Föregående års siffror inom parentes.

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

Fripistolskytte på årets svenska mästerskap.
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Utbildningsprojektet
Under 2015 igångsattes ytterligare utbildningar utöver den utbildningssatsning som initierades 2013. Det var domar-
utbildningar, säkerhetsutbildningar och utbildning av besiktningsmän för civil skjutbana. Under året genomfördes ett 
pilotprojekt, i Småland, avseende föreningstränarutbildning. Sektionerna har arbetat med att ta fram kvalitetssäkrat 
utbildningsmaterial på föreningsnivå. Planerade kurser har inte kunnat genomföras enligt tänkt plan beroende på att 
utbildningsmaterialet inte har varit fullständigt. Domarutbildningen genomfördes av pistol- och gevärsektionen vid två 
tillfällen. Förutom detta har 30 säkerhetsrådgivare utbildats tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Svenska Pi-
stolskytteförbundet. Deras uppgift är att vara ett stöd för föreningar och arrangörer samt att de vid behov ska genomfö-
ra egna utbildningar internt inom respektive distrikt, region eller krets. Under året har även 25 stycken besiktningsmän 
för civil skjutbana utbildats för att genomföra och ge råd vid besiktning av skjutbana.

SvSF:s tävlingskalender 
Under 2015 har Skyttesportförbundet arbetet med en ny version av vår tävlingskalender och det administrativa täv-
lingssystemet IndTA. Vi äger detta tillsammans med fyra andra idrottsförbund och arbetet har under året varit intensivt, 
både internt inom SvSF och tillsammans med de övriga ägarna. Systemet ska kopplas samman med IdrottOnline och ett 
stort jobb har varit att integrera de två systemen med varandra. Målsättningen var att släppa systemet innan årets slut, 
vilket vi tyvärr fick backa på. Istället sätts det i drift i mars 2016. Anledningen till detta är främst att integreringen mot 
IdrottOnline tagit mer tid än beräknat.  

 

   Deltagarna på föreningstränarutbildningen, en pilot, som hölls i Småland i april.

   Flera ledare i Säffle Pistolskytteklubb gick biträdande föreningstränar- 
   utbildning för att utveckla sin luftpistolverksamhet för unga.

   Besiktningsmannakurs arrangerad av SvSF.

   Praktisk genomgång på föreningstränarutbildningen i Småland.
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Föreningsstödet
Idrottslyftet är regeringens satsning på barn och ungdo-
mar och inom ramen för detta har Riksidrottsförbundet 
(RF) under året tilldelat SvSF 1 751 000 kr i föreningsstöd.  
Föreningsstödet är pengar som oavkortat ska gå till våra 
föreningars barn- och ungdomssatsningar och fokus i år 
låg på satsningar som syftade till att bibehålla barn och 
ungdomar i idrotten samt  på utbildning. 

Totalt inkom 150 ansökningar, vilket är en minskning från 
året innan, och dessa var tillsammans på strax över 3,5 
miljoner. Ansökningarna var från 105 föreningar fördelade 
på gevär 79 % (72 % år 2014), pistol 14 % (18 %), lerduva 
5 % (8 %) och viltmål 2 % (3 %). Detta är en minskning 
med 48 föreningar från föregående år, men glädjande var 
att 13 utav dessa föreningar ansökte om medel för första 
gången. 
 
Fördelningen av medlen gjordes enligt följande principer:
•  Generellt har Idrottslyftsgruppen arbetat utifrån att 

så många föreningar som möjligt ska få ta del av med-
len.

• Bidrag har nekats till föreningar som inte har gjort 
rätt för sig, det vill säga som inte har betalat årsavgift 

eller skickat in årsrapporten, som saknar organisa-
tionsnummer eller som inte har slutfört eller redovi-
sat tidigare års idrottslyftsärenden.

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

• Projekt med bibehållaperspektiv har prioriterats, men 
även projekt med andra prioriteringar, som till exem-
pel rekrytering, har erhållit medel.  

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

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

• Medlen har även spridits geografiskt över landet.

Föreningarna kunde söka medel inom sex olika kategorier: 
utbildning, fysisk gruppaktivitet, läger, miljö och utrust-
ning samt att det fanns en på förhand icke specificerad 
”fri” kategori.  Då SvSF även erhållit ett stimulansbidrag 
för miljörelaterade åtgärder valde vi att flytta miljöprojek-
ten från Idrottslyftet, varför de inte redovisas vidare här. 
Av de projekt som beviljats medel har totalt 99 genom-
förts av föreningarna under året.  

Fördelningen mellan kategorierna för dessa ses i diagram-
met. 
Utbildning 20
Fritt projekt 5
Fysisk gruppaktivitet 1
Läger 8
Utrustning 73

Inom Utbildning har föreningarna främst ansökt och bevil-
jats medel för SvSF:s utbildning för biträdande förenings-
tränare. Några har även beviljats medel för att gå idrottens 
barn- och ungdomsutbildning Plattformen samt någon 
enstaka utbildning av annan form. Lägren och den fysiska 
gruppaktiviteten syftar till att bibehålla ungdomar i för-
eningens verksamhet. Utrustningspaketen utgörs främst 
av inköp och användande av vapen, elektronisk marke-
ringsutrustning, lufttuber, lerduvekastare, simulatorer, 
skyttekläder och hörselskydd från Peltor. De fria projekten 
har varit kombinationer av ovanstående kategorier, till 
exempel har det varit vanligt att kombinera utbildning och 
utrustningsinköp i samma projekt.   

De beviljade ansökningarna kom från 92 föreningar och 
dessa fördelades mellan våra distrikt i enlighet med tabell 
på nästa sida (2014 års siffror inom parentes):

Idrottslyftet och andra riktade stöd från RF

   Luftgevärsskytte i Mullsjö Skytteförening, en av alla föreningar som  
   fick stöd genom Idrottslyftet.
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Fördelning av 2015 års Idrottslyftsansökningar 

SDF Antal föreningar Antal ansökningar
  Blekinge 4 (3) 4 (4)
  Dalarna 4 (4) 4 (5)
  Gotland 2 (3) 2 (3)
  Gävleborg 1 (1) 1 (2)
  Halland 1 (6) 1 (7)
  Jämtland-Härjedalen 2 (3) 2 (5)
  Norrbotten 7 (7) 7 (9)
  Skåne 14 (19) 14 (20)
  Småland 11 (17) 12 (28)
  Stockholm 3 (4) 5 (9)
  Södermanland 4 (5) 4 (7)
  Uppland 6 (5) 5 (7)
  Värmland 10 (8) 13 (13)
  Västerbotten 3 (3) 3 (3)
  Västergötland 6 (9) 6 (10)
  Västernorrland 1 (1) 1 (1)
  Västmanland 3 (3) 3 (3)
  Västsvenska 5 (4) 5 (8)
  Örebro Län 3 (3) 3 (4)
  Östergötland 3 (7) 4 (7)

Utvecklingsbidraget 
Under året fick SvSF även ett så kallat utvecklingsstöd från 
Idrottslyftet. Detta stöd bygger på samma principer som 
föreningsbidraget, men riktas till förbundets verksamhet. 
Dessa medel uppgick till 1 657000 kr och bland annat har 
medlen gått till:

• Utbildningsprojektet (se separat redogörelse).
• Föreningsbesök hos Mullsjö Skytteförening och Säffle 

Pistolskytteklubb. Dessa föreningar fick under 2014 
flera av sina ansökta Idrottslyftsprojekt beviljade för 
att vi ville se om det gav resultat att satsa lite mer på 
några enskilda föreningar. På grund av detta valde vi 
att besöka föreningarna under 2015 för att utvärdera 

detta arbetssätt. Vi konstaterade att trots att de bevil-
jade medlen inte var särskilt stora hade föreningarna 
haft möjlighet att utvecklas på ett sätt som inte hade 
varit möjligt under samma tid om endast ett projekt 
hade beviljats.   

• Sektionernas verksamhet för ungdomar upp till 25 år. 
Medlen har möjliggjort att fler ungdomar har fått åka 
på läger och möjliggjort deltagande på Gran Prix-täv-
lingar eller motsvarande för att få tävlingsvana (del-
tagande i EM eller VM har inte betalts med dessa 
medel). 

• Deltagande i Stadium Sports Camp.
• Administration och marknadsföring av Idrottslyftet. 

   Träningsläger för unga lovande skyttar, arrangerat av lerduvesektionen.
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Stimulansbidrag  
Idrotten Vill
SvSF fick från Riksidrottsförbundet (RF) ett stimulansbi-
drag på 600 000 kr. Detta stimulansbidrag är ett projekt 
som löper på två år, och startade 2014, och det är en sats-
ning på miljörelaterade åtgärder. Under projektets andra 
år, 2015, gavs föreningarna möjlighet att söka för ytterli-
gare miljörelaterade åtgärder - främst med koppling till 
förra årets broschyr ”Städa skjutbanan”.
Sju föreningar beviljades bidrag för inköp av miljödamm-
sugare för inomhusskjutbanor, två föreningar erhöll bi-
drag för miljökulfång för korthåll/korthåll fält och en för-
ening beviljades bidrag för luftvärmepump i luftvapenhall. 
Sammanlagt utbetalades 82 890 kronor.

Delar av stimulansbidraget har används till att utveckla 
verksamhetssäkerheten inom förbundet. Detta har gjorts 
genom att ta fram utbildningsmaterial  för ”Säkerhetsbe-
stämmelser civilt skytte” och genom att genomföra utbild-

ning av Säkerhetsrådgivare för samtliga distrikt.  
Under året har tretton säkerhetsrådgivare för tio distrikt 
utbildats. Utbildningen är på 20 timmar och genomförs 
under tre dagar. Säkerhetsrådgivarnas uppdrag är att ut-
bilda föreningar inom varje distrikt och vara rådgivande 
avseende frågor rörande skjutbanor, skjutning i terräng 
samt säkerhet kopplat till miljö och övrig verksamhet
 

Övriga bidrag
Under 2015 fick även SvSF ett bidrag från Kronprinses-
san Margaretas Landstormsfond. Totalt fick förbundet 
200 000 kronor, varav 40 000 kronor gick till utrustning 
till Riksidrottsgymnasiet och 160 000 kronor till för-
eningsträffar i våra distrikt. 2015 besöktes tre av våra 
distrikt, Dalarna, Östergötland och Stockholm. Till fören-
ingsträffarna bjuds både distriktets föreningar och distrik-
tets styrelse in. Halva träffen avsätts till grupparbeten där 
deltagarna får arbeta med ämnen som verksamheten och 
kontakten inom distriktet, men även diskutera kring för-
eningarnas egen verksamhet. Resterande tid av träffen äg-

   SvSF:s föreningsträff i Dalarna.

   Kurs för säkerhetsrådgivare, arrangerad av SvSF.
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nas åt information och frågor om till exempel Idrottslyftet, 
utbildningssatsningen, SäkB, organisationsfrågor, anlägg-
ningsbidrag och den nya tävlingskalendern. Projektet är 
tvåårigt och nya föreningsträffar kommer att genomföras 
under 2016. Med väldigt positiva utvärderingar efter årets 
träffar kan vi redan nu säga att vi även i fortsättningen 
kommer att försöka finna medel till att genomföra träffar 
även efter 2016.  
 

Samarbete  
Försvarsmakten
SvSF erhöll under 2015 ekonomiskt stöd från Försvars-
makten med 2 760 598 kronor. 857 892 kronor är upp-
dragsmedel som används för utbildning av skytteinstruk-
törer och ammunitionsmannautbildningen. Resterande 
medel är organisationsstöd och verksamhetsbidrag som i 
huvudsak används till central administration, rekrytering, 
försvarsinformation och egen funktionärsutbildning.

Under 2015 har administrativt stöd köpts för att bemanna 
med instruktörer till de 19 inplanerade GU-F:arna (Grund-
läggande soldatutbildning för frivilligpersonal). Utbildning 
av Riksinstruktörer (RI) och Skytteinstruktörer (SI) har 
genomförts. Vårens och höstens kurser samlade totalt 35 
deltagare, och 14 stycken nya instruktörer är klara för att 
verka vid GU-F. Under hösten genomfördes en kvalitets-
säkringskurs i Halmstad där fokus låg på att arbeta fram 
ett nytt skjutreglemente.  

Under året genomfördes 19 av de 19 inplanerade GU-F:ar-
na och totalt tjänstgjorde 32 stycken skjutinstruktörer där 
och totalt utbildade de uppemot 200 AK-skyttar för hem-
värnets räkning. 

Inom huvudmannaskapet vapentjänst har SvSF haft konti-
nuerlig dialog med Markstridsskolan avseende nytt skjut-
reglemente. Utbildning av SvSF:s Säkerhetsrådgivare har 
skett i samförstånd med Försvarsmakten. 

Miljö
Ett centralt avtal gäller fortsatt med miljökonsult Janne 
Kjellsson. Avtalet ger våra föreningar rätt till en kortare 
första konsultation i miljöfrågor. Vid större insatser har vi 
upphandlat ett bra konsultpris som gäller för våra fören-
ingar.

Riksidrottsgymnasiet 
(RIG)
Riksidrottsgymnasium Skytte i Sävsjö är i dag en etablerad 
och välkänd verksamhet. Under vinterns ansökningspe-
riod för start på RIG:et höstterminen 2016 inkom 16 an-
sökningar varav sju kom från pistolskyttar. En glädjande 
ökning främst på pistolsidan. 

   Ammunitionsmannautbildningen fortsatte.
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Under hösten 2015 genomförde Riksidrottsförbundet en 
utvärdering av verksamheten som ska ligga till grund för 
kommande dimensioneringsperiod 2017-2020. Beslut 
från Riksidrottsförbundet är att vänta sommaren 2016. 

I övrigt noteras att bygget av utomhusskjutbanan på 50 
meter nu har startat. En arbetsgrupp jobbar sedan augusti 
månad med projektering. Gruppen består av representan-
ter från Sävsjö kommun, Aleholmsskolan och SvSF.

Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) är sanktione-
rat på två platser, Strömsund och Visby. I Strömsund
har antalet sökande minskat från 13 elever till åtta. 
Visby, som driver ett samverkansprojekt med flera idrot-
ter, har inte någon skytt antagen.

Politiskt arbete
Arbetet med samhällspolitiskt påverkansarbete har varit 
intensivt under 2015. På nationell nivå har frågan från 
2014 kring att skapa förutsättningar för en bättre licens-
hantering kring vapenlicenser fortsatt. Även om många 
diskussioner och dialoger ägt rum på området kan vi kon-
statera att frågan kommer att följa med oss även in i 2016.

På riksidrottsmötet i Helsingborg valdes Björn Eriksson 
till ny ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU 
Idrottsutbildarna. Att det blev just Björn Eriksson kan vi 
vara glada över när den för oss i  särklass största frågan 
för året blossade upp i kölvattnet av terrorhändelserna 
i Paris. Vi syftar då på ett förslag till nytt vapendirektiv 
inom EU. Björn kunde där, med sin bakgrund som Riks- 

polischef och ordförande inom Skidskytteförbundet, stötta 
oss i debatten på ett mycket bra sätt. SvSF har kring frågan 
medverkat i debattpaneler, skrivit insändare i dagspress 
och haft möten med beslutsfattare, bland annat.
 
Tillsammans med fyra andra organisationer inkom SvSF 
med ett remissvar till Justitiedepartementet på förslaget 
till vapendirektiv. I korthet påtalade remissvaret följande 
svagheter i förslaget:
• Probleminventering, konsekvensanalys och konsulta-

tion saknas.
• Förbudet mot vissa halvautomatiska vapen är inte 

proportionerligt, rättssäkert och strider mot svensk 
grundlag och Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna. Förslaget torde heller inte ligga inom 
EU:s kompetens enligt subsidiaritetsprincipen.

• Förbudet mot distansavtal för privatpersoner är inte 
proportionerligt och därtill överflödigt. Förslaget torde 
heller inte ligga inom EU:s kompetens enligt subsidiari-
tetsprincipen.

• Förbud för vapeninnehav av personer under 18 år 
skulle drabba gymnasieundervisning avseende jakt och 
skytte helt omotiverat, och är därför oproportionerligt. 
Förslaget torde heller inte ligga inom EU:s kompetens 
enligt subsidiaritetsprincipen.

• Obligatoriska läkarkontroller och 5-årslicenser skulle 
leda till onödig administration med höga kostnader för 
samhället och ännu längre handläggningstider, utan 
någon säkerhetsvinst. Förslagen strider därför mot pro-
portionalitetsprincipen och torde heller inte ligga inom 
EU:s kompetens enligt subsidiaritetsprincipen.

• Ljuddämpare ska inte ses som en väsentlig vapendel 
eftersom den inte behövs för att avfyra ett vapen. Något 
sådant krav finns inte heller enligt FN-protokollet, vil-
ket felaktigt påstås i förslaget.

 
Vad förslaget kommer att mynna ut i är för tidigt att säga, 
men klart är att det riskerar att få stor påverkan på legala 
skyttar, jägare och deras utövande inom EU framöver. 
Klart är dock att SvSF även framöver kommer att kämpa 
för medlemmarnas möjlighet att utöva sin idrott.

Tidningen  
Svensk Skyttesport
Tidningen Svensk Skyttesport har kommit ut med fyra 
tryckta nummer under 2015. Magasinet har i huvudsak 
innehållit tidlösa reportage och artiklar som har syftat till 
att inspirera, utbilda, väcka idéer och nyfikenhet hos våra 
läsare, oavsett om de skjuter eller är engagerade i en för-
ening.  
 
Redaktör för tidningen har Josefin Warg varit och gene-
ralsekreterare Mikael Jansson var ansvarig utgivare. Till 
redaktörens hjälp finns några skribenter som skriver och 
fotar på beställning. De är inte många, men de är duktiga 
och deras insatser är ovärderliga. En ständig målsättning 
är att utöka skaran av skribenter att anlita för diverse 

   På RIG:et i Sävsjö genomfördes under året bland annat kropps-  
   screening på skytteeleverna. Här testas Isabella Erkki.
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uppdrag. Dels för att det blir en trevligare tidning att läsa 
och dels för att frigöra tid så att redaktören/SvSF:s kom-
munikatör har utrymme att utveckla förbundets kommu-
nikation på andra sätt. 
 
Tidningen har getts ut i drygt 6000-7000 exemplar per 
nummer, och den har gått till tävlingslicenserade skyttar 
och föreningar i huvudsak. Nummer ett för året skickades 
också till 70 av våra största dagstidningar.

Extern kommunikation
Media 
Vårt kommunikationsarbete mot media för att de ska ha 
kännedom om skyttesporten och förhoppningsvis upp-
märksamma den har pågått som tidigare år. Vi har skickat 
drygt 80 pressmeddelanden under året, främst inför och 
under världscuper och större mästerskap, och presshand-
böcker för mästerskapen har tagits fram. Detta är uttalat 
uppskattat på många håll och att det ger resultat märks 
framför allt i lokala medier.  
 
Förutom pressmeddelanden ser vi också till att ha fotoser-
vice till medierna. Så gott vi kan publicerar vi högupplösta 
pressbilder inför och från tävlingar på vår Flickr-sida, 
där media kostnadsfritt kan hämta hem dem. Då och då 
ser vi att bilderna används i diverse tidningar. Vi ser det 
som ytterst positivt och det är därför en tjänst som vi ska 
fortsätta tillhandahålla. För fotograferandet står sportchef, 
förbundskaptener, emellanåt någon skytt och andra ledare 
på plats.  

Vi fortsätter att brottas med att få någon större uppmärk-
samhet och ett intresse från de rikstäckande medierna, 
både vad gäller rapportering kring internationella fram-
gångar och i fråga om att uppmärksamma sporten och 
dess aktiva i reportageform.

Positivt är att se när föreningar och skyttar tar egna ini-
tiativ och bjuder in diverse media till sin verksamhet. På 
detta sätt fick exempelvis Bromma-Solna Skytteförening 
besök av Lilla Sportspegeln under hösten, vilket resulte-
rade i ett reportage som sändes i programmet i december. 
Genom eget initiativ fick även Håkan Dahlby med sig SVT 
Sport till Dubai, varifrån tittarna senare kunde se ett långt 
reportage om vår senaste OS-medaljör. Vi uppskattar egna 
initiativ att synliggöra skyttesporten, och uppmuntrar 
föreningar att själva ta kontakt med sina lokala medier i 
första hand. 
 
Vi har under året haft fortsatt kontakt med Viasat och va-
rit dem behjälpliga så att de har kunnat sända de 26 minu-
ter långa sammandrag som ISSF-TV gör från världscuper 
och mästerskap. I år fanns sammandrag från tre världscu-
ptävlingar samt VM i lerduva, och dessa har sänts fem till 
sju gånger vardera i OS-kanalen Viasat 16 HD.
 
Sociala medier 
SvSF växer i sociala medier. Vår Facebooksida hade 2 423 
gillare vid året slut, vilket var 600 fler än vid årets start, 
och även på Instagram blir det nästan dagligen ett tillskott 
av de som följer oss. Tanken med sociala medier är främst 
att det ska skapa ett mervärde och ge en positiv bild av 
skyttesporten, och att synas lite extra genom att finnas där 
folket redan är.  
 
På Facebook länkar vi till egna nyheter, andra intressanta 
skyttenyheter, lägger upp inspirerande bilder med mera. 
Sett över hela året visades våra inlägg i genomsnitt för 1 
669 personer per inlägg, vilket är en ökning med nästan 
1 000 jämfört med 2014. Tack vare en extern hjälp under 
sommaren som publicerade inlägg fick vi aldrig samma 
dipp som under sommaren 2014. Givetvis är vi inte nöjda 

   Bromma-Solna Skf fick besök av Lilla Sportspegeln under året.
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ännu, utan vi arbetar hela tiden för att försöka få så stor 
spridning på våra inlägg som möjligt. 

På Instagram delar vi med oss av skytterelaterade bilder 
och filmklipp, som även publiceras på Facebook om vi så 
önskar. Vi arbetar för att sprida hashtaggen #skyttesport 
där vi vill se så många skyttebilder från föreningarnas 
verksamhet som möjligt. 
 
Informationsmaterial 
Vårt informationsmaterial i form av affischer och bro-
schyrer är i bruk bland sektioner, distrikt och föreningar. 
Broschyrerna verkar gå åt främst när det vankas prova 
på-aktiviteter.
 

Ungdomsengagemang
Ungdomsrådet har under 2015 framför allt lagt fokus på 
att rekrytera ungdomar till sektionsstyrelserna och att 
marknadsföra ungdomsrådet, så att Sveriges unga skyttar 
ska få upp ögonen för att rådet finns och vad vi jobbar 
med. Detta har gett utdelning. Ungdomsrådet har fått fler 
ungdomar att vara delaktiga i verksamheten och att vilja 
vara med på årsmötet och skytteforum. 

Till förbundets årsmöte samt skytteforum har ungdomar 
bjudits in från alla distrikt. Under båda evenemangen så 
har ungdomsrådet tagit upp Riksidrottsförbundets nya 
riktlinjer för barn och ungdomar. I samband med skytte-
forum så genomförde rådet en lyckad helg med de ungdo-

mar som kom och medverkade, det skapade ett starkare 
band mellan skyttarna och rådsmedlemmarna. 
 
Ungdomsrådet har även ställt upp montrar på olika täv-
lingar under året inom pistol och gevär, där ungdomsrådet 
använde sig av de broschyrer och jackor som tagits fram 
för att marknadsföra oss mer. Detta för att synliggöra rå-
det och dess uppgift samt att möta ungdomar. Under året 
så bestod rådet av en sammankallande, vice sammankal-
lande, två representanter till gevärssektionen, två repre-
sentanter till pistolsektionen, en representant till viltmål 
samt två projektledare.

Ungdomsrådet gav även under 2015 stöd för genomför-
andet av Stadium Sports Camp (SSC). Skyttesport var för 
nionde året i rad en av huvudsporterna på SSC, ett läger 
som pågår under fyra sommarveckor i Norrköping. Varje 
vecka intas idrottslägret av nya deltagare och ledare. 2015 
deltog totalt cirka 6 900 barn och ungdomar inom olika 
idrotter. Inom skyttesporten så var det fullt alla fyra veck-
or och varje vecka deltog 30 barn och ungdomar i olika 
åldrar. Stadium Sports Camp har även något som heter 
Multi, vilket innebär en grupp med barn som provar olika 
typer av idrotter, däribland skytte. Rådet stöttade även 
upp evenemanget genom att medverka som ledare för 
skyttesporten.  

Internationella  
åtaganden
SvSF har haft en målmedveten satsning och en 
ambitiös målsättning sedan flera år tillbaka att öka 
vår representation i internationella beslutsorgan så 
som Internationella Skyttesporförbundet (ISSF) och 
Europeiska Skyttekonfederationen (ESC). Under 2014 
besannades vår plan till fullo och vi flyttade fram våra 
positioner. Under 2015 har inga val genomförts utan 
verksamheten har rullat på med möten och arbeten på 
och bredvid skjutbanorna. Mycket tankearbete pågår om 
hur vår skyttesport ska utvecklas och hur vi ska kunna 
bibehålla vår höga olympiska standard framöver.

   Europeiska Skyttekonfederationens president Vladimir Lisin  
   besökte Sverige och fick en guidad tur på en skjutbana av  
   Kerstin Bodin och Patrik Johansson. 

   Delar av ungdomsrådet på tävlingen Skyttiaden.
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Vi representerar och påverkar nu i följande konstellatio-
ner:
ISSF Styrande råd, Ledamot – Kerstin Bodin
ISSF Viltmålskommittén, Ledamot – Claes Johansson
ISSF Gevärskommittén, Ledamot – Christina Åhlstedt
ISSF Domarkommittén, Ledamot – Patrik Johansson
ISSF Medicinska kommittén, Ledamot – Rolf Bodin
ESC Vice President – Kerstin Bodin
ESC Tekniska kommittén Viltmål, Ledamot – Claes Johans-
son
ESC Tekniska kommittén Gevär, Ledamot – Christina Åhl-
stedt
ESC Tekniska kommittén Pistol, Ledamot – Patrik Johans-
son
ESC Antidoping officer – Rolf Bodin
 
Vid ESC:s generalförsamling i Ljubljana fanns Mikael Jans-
son (GS), Jimmy Persson och Kerstin Bodin på plats. Sam-
tidigt hölls också möte med Nordic Shooting Region (NSR) 
där Sverige nu är ordförandeland.
 
Domar- och juryuppdrag 
Följande internationella domar- och juryuppdrag har våra 
svenska domare varit ute på: 
 
Swedish Cup (SWE) 
Classification jury - Patrik Johansson, Jimmy Persson 
Pistol - Patrik Johansson, Jimmy Persson 
Gevär - Margareta Ekberg Emilsson (ej aktiv internationell 
licens) 
 
EM 10m, Arnhem (NED) 
Appeal - Kerstin Bodin 
Pistol - Patrik Johansson 
 
Världscup Fort Benning (USA) 
Pistol, equipment - Patrik Johansson 
 
Europeiska Spelen, Baku (AZE) 
Appeal - Kerstin Bodin 
Equipment - Christina Åhlstedt 
Pistol - Patrik Johansson 
 
EM 25/50m (SLO) 
Pistol - Jan-Olof Olsson 
 
Världscup Gabala (AZE) 
Jury - Lars-Eric Söderberg 
 
World Fitasc Sporting Championship, Minnesota (USA) 
Derek Martin 
Amanda Martin 

Elitverksamhet
Den största organisatoriska förändringen inom elitverk-
samheten under 2015 var att Christer Svensson anställdes 
som förbundskapten för lerduveskyttarna. I övrigt var 
organisationen oförändrad med Mats Eriksson som för-
bundskapten för gevärsskyttarna och Jonas Edman som 

sportchefen. 
Förbundskaptenen och sportchefen jobbade i tätt sam-
arbete med ett stort antal hårt arbetande grenansvariga 
och övriga ledare för att så långt som möjligt optimera 
för våra elitaktiva. Utan det arbete som alla dessa ledare 
gör är vår elitverksamhet inte möjlig att genomföra. Tack 
vare stöd från Sveriges Olympiska Kommitté har vi kun-
nat fortsätta att erbjuda resursstöd från bland annat Dick 
Boschman (tekniktränare i gevär) och Jonas Jacobsson till 
våra toppaktiva. 2015 har i mångt och mycket präglats av 
olympiska kval som naturligtvis har varit det stora målet 
för många av våra aktiva, tillsammans med de mästerskap 
och världscuptävlingar som genomfördes under året. Ett 
stort antal läger och riktade aktiviteter har genomförts för 
att optimera förutsättningarna för våra elitaktiva i deras 
strävan efter framgång.

Elitstöd
Riksidrottsförbundet har genom sitt elitstöd bidragit 
med 1 310 000 kronor till vårt landslagsstöd under 2015. 
Landslagsstödet används till vår elitverksamhet och de 
skyttar och ledare som ingår i vår elitsatsning. Större 
delen av stödet går till läger och förberedande verksam-
het samt till internationella tävlingar som är den enskilt 
största kostnadsposten. En mindre del användas också till 
att förfina och utveckla våra aktivas tävlingsutrustning. 
Ambitionen är att erbjuda bästa möjliga förutsättningar 
för våra toppskyttar så att de kommer väl förberedda till 
internationella tävlingar samt för att erhålla nödvändig 
erfarenhet och hårdhet. 

Utöver RF-stödet har vi också erhållit ett ekonomiskt stöd 
på 1 329 000 kr från SOK. Detta är ett riktat stöd mot de 
skyttar som ingår i deras topp- och talangprogram samt 
OS-kandidatstöd. En mindre summa av detta går till aktiva 
som ingår i SOK:s utmanarsatsning. Under 2015 ingick ler-
duveskyttarna Therese Lundqvist, Håkan Dahlby, Marcus 
Svensson, Stefan Nilsson och Henrik Jansson samt gevärs-
skyttarna Linda Olofsson, Lotten Johansson och Jörgen 
Persson i topp- och talangprogrammet. Sam Andersson 
erhöll också stöd då han under 2015 var OS-kandidat. Föl-
jande aktiva ingick i SOK:s utmanarsatsning under 2015: 
Carl Sandberg och Oscar Nilsson (pistol), Marcus Madsen 
(gevär) och Edvin Moberg (lerduva). Utmanarsatsningen 
är ett tidsbegränsat projekt som avslutas 2016.

   Skeetskytten Stefan Nilsson och förbundskapten Christer  
   Svensson fanns på plats när SOK presenterade de första uttagna  
   aktiva till OS 2016, av vilka två var skeetskyttar.
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   Stefan Nilsson tog silver på tidernas första Europeiska Spel.

EM-silver till Håkan Dahlby.   

   Therese Lundqvist gick till final på EM.    Rickard Levin Andersson slutade just utanför final i trap på VM.

   Gustav Pettersson blev åtta i JVM i skeet.
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Mästerskapsåret inleddes som vanligt med luftvapens-EM 
som i år genomfördes i början av mars månad i nederländ-
ska Arnhem. Vår trupp bestod av 25 aktiva. Mest fram-
gångsrik var viltmålsskytten Emil Martinsson som åkte 
hem med ett guld och ett brons, vilket var en mycket stark 
prestation. Detta var ett mästerskap med många svenska 
mästerskapsdebutanter, och förhoppningsvis åkte de hem 
med en hel del nya lärdomar och mycket inspiration. 

Tidernas första Europeiska Spel (”Europa-OS”) genom-
fördes i Baku, Azerbajdzjan, med fantastisk framgång för 
lerduskytten Stefan Nilsson. Han erövrade ett silver i skeet 
efter ett otroligt bra finalskytte i mycket utmanande yttre 
omständigheter med stark vind. Denna framgång innebar 
också att vi fick ännu en kvotplats till 2016 års OS i Rio. 
Man kvalificerade sig till Europeiska Spelen genom en 
bra placering på Europarankingen, och förutom nämnde 
Stefan Nilsson deltog Håkan Dahlby i dubbeltrap, Therese 
Lundqvist i skeet, Sam Andersson i gevär 60 skott liggande 
samt Lotten Johansson gevär tre ställningar.
 
Maribor i Slovenien stod värd för sommarens andra stora 
ISSF-mästerskap, nämligen EM för krutskyttarna. Den 
svenska truppen bestod av 31 aktiva. Emil Martinsson var 
återigen mycket framgångsrik med ett silver i mixtävling-
en, och dessutom erövrade han ett lagsilver tillsammans 
med Jesper Nyberg och Niklas Bergström. Dubbeltrapskyt-
ten Håkan Dahlby fick också med sig en silvermedalj hem 
efter en stark särskjutning till final och efter en riktigt bra 
final. Johan Gustafsson, Stefan Ahlesved och Per Sandberg 
lyckades bra på 300-metersbanan där de erövrade ett lag-
brons i 60 skott liggande. Förutom detta kan nämnas att 
Therese Lundqvist tog sig till final i damskeeten.

Årets tredje och sista ISSF-mästerskap – lerduve-VM - 
genomfördes i italienska Lonato. Totalt var sju svenska 
skyttar på plats och tävlade på den mycket fina anläggning 

som finns i Lonato. Trapskytten Rickard Levin Andersson 
gjorde ett bra mästerskap och slutade på 18:e plats med 
endast två duvor upp till final. Junioren Gustav Pettersson 
gjorde också en riktigt bra tävling. Han slutade på åttonde 
plats i skeet. Stefan Nilsson var bästa skeetsenior, han slu-
tade lite missnöjd på en 23:e plats. 

På sportingsidan hade vi representation på ett antal 
mästerskap under 2015. När det gäller Fitasc Sporting så 
skickades tre juniorer till EM i Ungern. Bäst lyckades de 
som lag där de kom på fjärde plats.  
VM genomfördes i Minnesota i USA dit fem svenska skyt-
tar togs ut. Även här kom största framgången i lagtävling-
en, nu med en sjätteplats.  
 
British Open i Engelsk Sporting genomfördes i månads-
skiftet augusti-september. Jim Forsberg fick pris som bästa 
utländska skytt och Rebecka Bergkvist kom två i discipli-
nen ”sporttrap”.
Till öppna VM i Compak Sporting som genomfördes i Est-
land skickade vi ingen uttagen trupp, men flera svenskar 
tävlade på eget bevåg och flera gjorde det bra. Conny 
Petters kom trea i veteranklassen, Martin Andersson sköt 
hem fjärdeplatsen i den öppna klassen med nästan 500 
deltagare och Rebecka Bergkvist blev sexa bland damerna.
Nordiska mästerskapen på 300m genomfördes i norska 
Moss och som vanligt var Norge den dominerande nation-
en. Elin Åhlin lyckades bäst genom att knipa ett brons i 
liggandetävlingen.

EM i Field Target genomfördes i Zumarraga i Spanien 
med två svenska deltagare. För första gången hade vi även 
svensk representation på VM i Field Target. Sex svenska 
skyttar skickades till Litauen där tävlingen genomfördes. 
Placeringsmässigt noterades som bäst en sjundeplats för 
Thorbjörn Gustavsson i fjäder-klassen. 

Internationella mästerskap

   Jim Forsberg var en skyttarna i laget som blev sexa på VM i Fitasc Sporting.

   Viltmålslaget som vann lagsilver på sommarens EM: Niklas Bergström, Jesper Nyberg och Emil Martinsson.
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Vår egen internationella stortävling Swedish Cup genom-
fördes traditionsenligt i Sävsjö direkt efter nyår. Som 
vanligt var deltagarantalet riktigt bra. Att vi dessutom 
lyckades locka ett antal riktigt bra internationella topp-
skyttar vittnar om att tävlingen har ett bra rykte. Bästa 
gevärsskytt blev Steffen Olsen från Danmark. Bästa pistol-
skytt var också en skytt från Danmark , nämligen Frederik 
Larsen. Båda dess premierades med var sitt luftvapen 
från Walther för sina bedrifter. Detta är en bra och viktig 
tävling för våra skyttar då de får möta bra internationellt 
motstånd under tre tävlingsdagar.

Årets världscuper inleddes i Acapulco, Mexiko, dit Håkan 
Dahlby, Therese Lundqvist och Fredrik Larsson åkte. 
Håkan lyckades bäst med en 13:e plats. En vecka senare 
var det dags igen för våra lerduveskyttar. Denna gång i Al 
Ain i Förenade Arabemiraten, mer eller mindre på andra 
sidan jordklotet med andra ord, vilket kanske inte var 
optimal planering från ISSF:s sida. Mest framgångsrik var 
skeetskytten Stefan Nilsson med 120 träff vilket räckte till 
plats 17. Övriga skyttar på plats var Henrik Jansson, Mar-
cus Svensson, Therese Lundqvist och Håkan Dahlby. 

Första världscupen för gevär och pistol genomfördes i 
Changwon i Korea. Här hade vi riktigt stora framgångar 
med en fjärdeplats av Michaela Arvidsson i damernas 
luftgevär, efter att hon först skjutit svenskt rekord i grun-
domgången. Denna fjärdeplats innebar att Sverige fick en 
kvotplats i damernas luftgevär till 2016 års OS i Rio de 
Janeiro. Lotten Johansson sköt också riktigt bra då hon 
gick till final i 50m gevär tre ställningar (3x20) med högst 
poäng av alla i grundomgången, Lotten slutade på plats 
åtta i finalen. 

Larnaca på Cypern stod värd för årets tredje världscup 
för lerduveskyttarna. Marcus Svensson var mycket fram-
gångsrik och blev tvåa i herrskeeten, vilket också gav oss 
en olympisk kvotplats i disciplinen. Tävlingens andra 
svenska finalskytt var Håkan Dahlby som slutade sexa i 
dubbeltrap. Övriga svenska skyttar var Stefan Nilsson, 
Henrik Jansson och Therese Lundqvist.  

Fort Benning i USA var nästa anhalt för gevärsskyttarna. 
Vår trupp bestod av sex skyttar, Linda Olofsson var mest 
framgångsrik med en tolfte plats. Hon hade dock inte mar-
ginalerna på sin sida. Hon hade samma poäng som sista 
kvinna in i finalen, och bara några fler innertior eller ett 
poäng till hade gett henne en finalplats och en garanterad 
kvotplats. 

Veckan efter Fort Benning var det dags igen för gevärs-
skyttarna, denna gång i tyska München. Tyvärr hade vår 
sex skyttar stora trupp inga större framgångar på denna 
tävling.  

I augusti avslutades världscuptouren med en tävling i Ga-
bala, Azerbajdzjan. Detta var också årets enda gemensam-
ma världscuptävling för alla grenar. Bäst i vår nio personer 

starka trupp var Marcus Svensson som var endast en duva 
ifrån att skjuta final. Övriga skyttar hade tyvärr en lite 
tyngre tävling.  
 
Till världscupfinalen, dit årets mest framgångsrika skyttar 
kvalificerar sig, var Marcus Svensson enda svenska repre-
sentant. Tyvärr hade Marcus en riktig tung tävling på Cy-
pern där tävlingen avgjordes i slutet av säsongen.

Den traditionella landskampen i Falling Target för pistol 
och gevär avgjordes i Sverige med Öckerö som arrangör. 
Tyvärr valde Danmark att avstå från tävling i år varför det 
blev en tvekamp mellan Sverige och Finland.

Nationella korthållslandskampen på 50m mot Danmark 
genomfördes på Ystad skyttecenter med en svensk lagse-
ger på seniorsidan. Juniorerna förlorade en mycket jämn 
kamp först efter att man hade fått skilja lagen åt genom 
individuella resultat. 
 
European Youth League är en luftvapentävling för nations-
lag med juniorer som är max 18 år. Finalen avgjordes i 
småländska Rottne med Söraby SF som arrangör. Gevärs-
skyttarna kom på en mycket hedrande tredjeplats efter 
Ungern och Frankrike. Laget bestod av Kevin Westberg, 
Christoffer Efraimsson, Johanna Jonsson, Emilia Bedoire 
och Isabelle Edman. Pistollaget hade det lite tuffare och 
var en bit från medaljmatcherna. 

Fyra svenska 300 meters-skyttar fanns representerade på 
European Cup-finalen i Kroatiska Zagreb. Bäst lyckades 
Per Sandberg med en sjätteplacering på 60 skott liggande. 

ISCH i Hannover är en av de mest populära internationella 
tävlingarna bland våra svenska pistol- och gevärsskyttar, 
så som vanligt var en stor grupp svenska skyttar på plats. 
Detta är en utmärkt tävling om man vill ha internationell 
erfarenhet mot en rimlig konkurrensnivå.

Pistolsektionen skickade även i år en grupp skyttar till 
polska Ustka. Den stora segraren i tävlingen blev Oscar 
Nilsson som åkte hem med två guldmedaljer.
 
Det genomfördes en nationslagstävling på pistol i Oslo. 
Norge var lite för starka och vann flertalet av lagtävlingar-
na. 

Till pistolskyttarnas Europacup-final i Bordeaux åkte tre 
svenska pistolskyttar. Mikael Nilsson var mest framgångs-
rik med en sjätteplats i grovpistol. Övriga skyttar Jonas 
Fyrpihl och Markus Andersson.

Rankingfinalen i trap och skeet mellan Sverige, Danmark 
och Norge genomfördes i år på Hisingens skjutbanor.

En landskamp i nordisk trap mellan Norge, Sverige och 
Danmark genomfördes i norska Krødsherad, med Norge 
som totalvinnare och Sverige på andra plats.

Internationella tävlingar
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   Marcus Svensson blev tvåa på världscupen i Larnaca och tog en kvotplats till OS på köpet.

   Michaela Arvidsson blev fyra och tog en OS-kvotplats på  
   världscupen i Changwon.

  Lotten Johansson gick till final i tre ställningar på världscupen i Changwon.

Oscar Nilsson och Magnus Palmgren på pallen på Swedish Cup.

   Svenska gevärslaget som blev trea i European Youth League.
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Styrelsen
Förbundsstyrelsen i Svenska Skyttesportförbundet har 
under året varit;
Jimmy Persson   Ordförande 
Bo Ohlsson   Vice ordförande 
Lars Lennartsson  Ledamot
Robert Wälikangas  Ledamot
Christina Åhlstedt  Ledamot
Margareta Ekberg Emilsson Ledamot 
Michael Strindholm   Lerduvesektionen
Patrik Johansson  Pistolsektionen
Mikael Svensson   Gevärssektionen
Mats Larsson   Viltmålssektionen
Hanna Karlsson   Ungdomsrådet

Styrelsen har genomfört (8) protokollförda sammanträ-
den och arbetsutskottet har löpande hanterat ärenden 
mellan förbundsstyrelsens sammanträden. Arbetsutskot-
tet har bestått av Jimmy Persson, Bo Ohlsson, Christina 
Åhlstedt och Mikael Jansson.

Kansli/Personal
Kansliet bemannades under 2015 av generalsekreterare 
Mikael Jansson samt medarbetarna Hans Drugge, Arne 
Forsberg, Inger Mortensen, Sussie Svedlund, Cecilia Au-
gustsson Edstam, Jonas Edman, Michael Normann och 
Josefin Warg. Alla tjänster omfattar inte heltid. 

Förbundet hade under 2015 två förbundskaptener anställ-
da, Mats Eriksson för gevär och Christer Svensson för ler-
duva.  Ingen av förbundskaptenerna är anställda på heltid.
 

Stipendier
Till stipendiater för 2015 ur Karl Arvid Norlins Ung-
domsfond utsågs:
Gevär: Ludwig Wässman, Björksta USKF 
Lerduva: Victoria Larsson, Dannemora JSK 
Pistol: Josefine Thörnkvist (fd Johansson), Frövi-Lindes-
bergs Pk, och Magnus Palmgren, Kungliga Värmlands Re-
gementes SF 
Viltmål: Andreas Bergström, Glaskogens JSK 

För varje sektion utgår en stipendiesumma på 3 000 kro-

nor, vilket innebär att de två pistolskyttarna erhöll stipen-
dium på 1 500 kronor vardera, och de övriga tre skyttarna 
erhöll stipendium på 3 000 kronor vardera. Utöver detta 
erhöll varje skytt ett diplom.
 
Skyttesportens Vänners stipendium för 2015 tilldelas
Gevär: Daniel Wallberg, Ramselefors Skf 
Viltmål: Louise Samuelsson, Rimforsa JSK 
 
Stipendium ur Steve Gunnarssons 50-årsfond för 2015 
tilldelas: 
Pistol: Rebecka Andersson, Dorotea PSK 
Lerduva: Viktoria Larsson, Dannemora JSK 
 
Varje stipendiat för Skyttesportens Vänner och Steve Gun-
narssons 50-årsfond erhåller 3 000 kronor vardera och ett 
diplom. 
 
Ullmanska släktföreningens skyttestipendium till  
Torsten Ullmans minne 
År 2015 delades det Ullmanska släktföreningens skyttes-
tipendium till Torsten Ullmans minne ut för första gången. 
Stipendiet delas ut årligen, med en prissumma på 5 000 
kronor. Stipendiet ska gå till en ung, talangfull pistolskytt, 
gärna med OS-ambitioner, och stipendiat utses av släktför-
eningen tillsammans med SvSF:s pistolsektion. Stipendiets 
förste mottagare blev Pontus Schmidt, Örebro Pistol & 
Sportskytteklubb, med motiveringen att ”Pontus under 
året har visat osedvanlig begåvning och talang som pistol-
skytt”.
 

Stora Grabbars märke 
För 2015 tilldelas Stora Grabbars märke till: 
Anders Johansson, Skillingmark SG/Beteds Skf, Gevär 
Karl Olsson, Eskilstuna Skf, Gevär 
Martin Andersson, Nimrod Jakt- och SpSF, Lerduva 

Årets Skytt
Utmärkelsen Årets Skytt 2015 gick till skeetskytten Mar-
cus Svensson, Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb, efter 
sina fina insatser under året. 
Förutom äran belönas Marcus Svensson med ett diplom 
och 2 000 kronor i en premie.
 
 
Motiveringen lyder: 
”Han var säkerheten själv när han tog sig till final och 
guldmatch på världscupen på Cypern i april, och där säk-
rade ett världscupsilver och en svensk kvotplats till OS. En 
insats som dessutom gav honom välförtjänt plats i höstens 
världscupfinal. När sommaren kom visade han återigen 
klass, genom att inte på en, utan hela två tävlingar skjuta 
drömresultatet i skeet, 125 av 125 träff, i grundomgången.  
Under många år har denne skytt varit en av Sveriges ab-
solut bästa i sin disciplin, och i år befäste han verkligen 
sin roll som en av världens bästa. Med sina dubbla 125-re-
sultat visade han dessutom att han, trots lång erfarenhet, 
fortsätter att ta kliv framåt i sitt skytte. Med anledning 
härav utses skeetskytten Marcus Svensson till Årets Skytt 
2015.” 
 

  Svenska Skyttesportförbundets styrelse 2015.
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Gevärssektionen 2015
Året 2015 får sammantaget ses som positivt för Gevärs-
sektionen, vi har klarat de verksamhetsmål som var upp-
satta och vi har kontroll på ekonomin.
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  
För våra grenledare är det en viktig uppgift att SM genom-
förs alla de discipliner som finns inom sektionen. Just det-
ta arbete, att hitta engagerade och duktiga arrangörer, har 
blivit tuffare de senaste åren. Vi har inom gevärsskyttet 
många duktiga klubbar och distrikt, men vi har samtidigt 
många mästerskap som tar ut sin rätt. Flera gånger under 
året har vi haft ”klart” med arrangörer som av olika anled-
ningar senare tvingats backa ur och vi får börja om. Utöver 
SM-tävlingar har kalendern fyllts med alltifrån helt nya 
tävlingsupplägg till klassiker. Sektionens största enskilda 
arrangemang är Swedish Cup med luftgevär i Sävsjö, som 
avgjordes för elfte gången. Tävlingen är viktig för svenska 
skyttar, men också våra nordiska grannar poängterar att 
det är en viktig värdemätare innehållande landslagsuttag-
ningar även för dem. 

Breddrekrytering  
Sektionens bidrag till rekryteringen återfinns bland an-
nat ivåra hemmabanetävlingar, alltifrån traditionstyngda 
Rikspropagandan och SvD riksskytte till nya begivenheter. 

Även flera av dessa kräver stora ideella insatser från led-
are i distrikt och föreningar. Här bygger vi ut ”Kombon” 
med 6,5 och får därmed tre varianter. 

Breddutbildning  
Sektionen har bidragit till utbildningsstrategin som vi 
stöttar fullt ut. Extra positivt att vi nu fått till ett antal 
C-domare. Nu går vi vidare med att utbilda ett par B-do-
mare samt sätter under 2016 fokus på det nationella 
regelverket och nya nationella domare. Inom ramen för 
Idrottslyftet har en rad juniorläger och breddläger genom-
förts under året. 
 
Breddelit  
Sektionens breddelit brukar delas in i tre delar: juniorer/
U25, 300 meter samt de nationella landslagen.
Luft-EM i Arnhem och krut-EM i Maribor renderade inte 
i några juniormedaljer, men det är bara att bita ihop, inte 
minst inför JNM på hemmaplan. Extra glädjande då Youth 
League-laget knep ett brons vid Europafinalen i Rottne i 
början av hösten. 

På 300 meter blev det medaljglans vid EM i Maribor, då 
herrlaget klippte lagbronset i 60 skott liggande.
När det gäller de nationella landskamperna noteras att re-
kordjämna kamper mot Danmark i Ystad, där det blev se-
niorvinst och juniorförlust. 6,5-laget hade tuffare i Norge.
Till sist ett stort tack till alla ideella krafter i föreningar 
och distrikt som bär vårt skytte framåt. Ytterligare detalj-
fakta om tävlingarna hittar du i sektionens verksamhets-
berättelse och resultatbilaga. 

 

   Skyttiaden.    SM i fältskytte 6,5 mm.
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Lerduvesektionen 2015
Detta år har präglats att ett betydligt bättre klimat i mel-
lan sektionen och skyttarna, än vad det var under fjolåret. 
Det är i huvudsak våra grenledares förtjänst då de i mitt 
tycke har varit bra på att rapportera och informera våra 
skyttar i de olika grenarna om vad som gäller och vad som 
händer. Information är viktigt och vi kommer naturligtvis 
även i framtiden att jobba på att bli ännu bättre på just 
den saken.

Hur har det gått då i sommar? Våra ISSF-skyttar har pre-
sterat i världsklass och det är mycket glädjande att både 
Stefan Nilsson och Marcus Svensson, efter att de först tagit 
var sin kvotplats till OS, fått bekräftat av SOK att de är 
klara för OS i Rio så att de på det viset kan ladda upp och 
planera sin träning för att toppa formen. I övrigt så rullar 
skeeten på i ungefär samma mängd tävlingar som förra 
året.

Olympisk trap har tagit ett litet steg framåt i sommar och 
där har vi några mycket duktiga juniorer på gång. Vi kan 
också konstatera att några av våra etablerade skyttar har 
i sommar presterat betydligt högre resultat än på många 
år, och vi hoppas naturligtvis att trenden håller i sig. Det 
ryktas även om att det kommer att byggas en ny trapbana 
i framtiden vilket är mycket glädjande då bristen på banor 
är en orsak till varför det är svårt att få fart på grenen.

Compak Sporting fick 2015 SM-status. Det har visat sig 
vara ett lyckokast. Antalet starter har stadigt ökat och våra 
skyttar tog direkt chansen att presentera sig för världs-
eliten genom att knipa ett antal höga placeringar på VM i 
Estland. Conny Petters blev trea i veteranklassen,  Martin 
Andersson fyra i seniorklassen av cirka 500 deltagare och 
Rebecka Bergqvist blev sexa i damklassen i en stenhård 
konkurrens. Det visar att vi har sportingskyttar i absolut 
världsklass. Compak Sporting hoppas vi mycket på i fram-
tiden då det är en gren som är betydligt lättare att arrang-
era än en traditionell fitasc-tävling. SM 2016 kommer att 
gå hos kämparna Vikbolandet utanför Norrköping och det 
i samband med Riksidrottsförbundets SM-vecka i sommar. 
 

Fitasc Sporting har under 2015 haft en ordentlig nergång 
i antalet tävlingar och det är på ett sätt förståeligt då det 
är ”tunga” arrangemang. Vi diskuterar hur vi ska hantera 
detta i framtiden med tanke på fördelning av pengar till 
respektive gren och så vidare.
Inom engelsk sporting, som man kan kalla vår ”basgren” 
inom sporting, går trenden åt andra hållet. Vi har i år sett 
en bra ökning av antalet tävlingar vilket är mycket roligt, 
Nordisk trap har under året gjort bra ifrån sig och på 
landskampen i Norge skördades många medaljer av höga 
valörer. Vi kan också konstatera att nordisk trap är vår 
största gren räknat i antalet starter och det med ganska 
god marginal. 

Field target har jobbat stenhårt med att få in nya skyttar 
och har lyckats bra med det. Vi har en försiktig ökning av 
antalet licenser i sektionen och vi vet att merparten av 
den ökningen står field target för vilket är mycket roligt. 
Field target är en framtidsgren då det är ett mycket bra 
ungdomsskytte plus att man i princip kan gå rakt in i en 
affär och köpa ett färdigt gevär med kikarsikte för vettiga 
pengar och sedan vara med och skjuta.  
 
På tal om licenser så har vi sagt tidigare att en av grun-
derna till våra bidrag är hur många medlemmar som är 
registrerade i IdrottOnline. Kansliets Arne Forsberg har 
gjort ett fantastiskt arbete med att jobba in fler medlem-
mar i systemet och det gynnar oss alla. SvSF har i dag cirka 
90 000 medlemmar registrerade i IdrottOnline vilket gör 
oss till ett stort förbund. Det är inte bara pengar jag tänker 
på när jag säger att det är positivt, utan också det faktum 
att våra synpunkter väger tungt vid exempelvis förslag till 
ändringar i vapenlagen. I samarbete med Jägareförbundet 
och Pistolskytteförbundet försöker vi få stopp på olika 
idéer som kommit ifrån våra politiker. Ju fler vi är desto 
starkare blir vi. Som det ser ut i dag så är det oerhört vik-
tigt att göra sin röst hörd. Se som förening till att få in alla 
medlemmar i systemet och inte bara de som har licens, så 
kommer våra chanser att påverka beslut och idéer att bli 
ännu bättre.
 
Jag vill tacka alla för 2015. Det har varit ett bra år och vi 
har en stabil och bra styrelse i sektionen som jobbar fram-
åt.  
Gren Starter Andel  

%
Föränd- 

ring
Föränd- 
ring i %

E-sporting 1517 21 460 41
FITASC 654 9 -619 -48
Compak Sporting 660 9 660
N. Trap 2350 33 167 8
Skeet 877 12 18 2
Nat. Skeet 590 8 55 10
A-trap, Trap 226 3 26 13
Field Target 259 4 70 37
Totalt 7133 100 822 13

 

   Caroline Karlsson på lerduvesektionens nordisk trap-läger.
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Pistolsektionen 2015
Verksamheten har i allt väsentligt genomförts enligt 
plan och sektionen har i huvudsak uppnått de mål som 
fastställdes i 2015 års verksamhetsplan. Målet att erövra 
medaljer på EM 25/50 m nåddes inte men målet att bygga 
upp regionala träningsgrupper över landet har däremot 
slagit väl ut. I slutet av året var hela fem regionala trä-
ningsgrupper etablerade, från Norrbotten i norr till Skåne 
i söder. Pistolsektionen kan också konstatera att även 
målet att skyttarna skulle vinna ytterligare rutin och kun-
skaper för skytte i världsklass infriades genom ett brett 
deltagande i internationella tävlingar. 

I syfte att förbättra informationen om sektionens verk-
samhet utarbetade sektionen en kommunikationsplan 
med ett antal aktiviteter. En webbaserad enkätundersök-
ning kopplad mot kommunikationsplanen gjordes i slutet 
av året mot SDF och föreningar. Enkätsvaren tillsammans 
med enskilda skyttars och ledares synpunkter kommer 
att vara värdefulla i det fortsatta arbetet med att utveckla 
sektionens information till och kommunikation med mål-
grupperna. 

Dialogen med Svenska Pistolskytteförbundet för att und-
vika krockar i tävlingsprogrammet har fungerat väl. Under 
året har ett samarbete med det militära pistolskyttelands-
laget etablerats. Detta samarbete kommer bland annat att 
resultera i ett gemensamt träningsläger kommande år. 

Pistolsektionens roll är fortsatt att jobba med skyttebred-
den och främja rekryteringen av nya skyttar. Det senare är 
en viktig fråga som sektionen inte kan arbeta med direkt 
mot målgrupperna utan stöd från både SDF och förening-
arna ute i landet. 

Sektionsstyrelsen vill tacka alla aktiva skyttar och ledare, 
stödjande medlemmar, sponsorer och supportrar för ett 
väl genomfört 2015. Vi är på god väg, men några steg 
återstår för att nå sektionens vision svenskt pistolskytte i 
världsklass. 

   European Youth League.

   Luftpistolskytte i Säffle Pistolskytteklubb.
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Viltmålssektionen 2015
Vi har under året fortsatt det arbete som påbörjades un-
der 2013 i viltmålssektionen och styrelsen.

Trots de knappa ekonomiska resurserna som sektionen 
har förfogat över har skytteåret bjudit på ett EM-guld och 
-brons i Running Target 10 m samt ett EM-silver på 50 m. 
Allt taget av vår enastående skytt Emil Martinsson. Vid EM 
på 50 m tog laget ett silver, laget bestod av Emil Martins-
son, Niklas Bergström och Jesper Nyberg.

Som tidigare år har vi fortsatt med vår ”röda tråd” vid 
läger och tester. Bland annat har vi haft en fysioterapeut 
som föreläst om vikten att träna rätt muskelgrupper. Han 
visade bland annat vad vardagsövningar kunde tillföra. Vi 
har även haft en kostrådgivare som talade om vikten att 
äta rätt. Våra skyttar har även tillsammans med tränarna 
fyllt i varsin handlingsplan om hur de ska gå vidare inom 
sitt skytte, något som uppskattades av skyttarna. Vi har 

även påbörjat sektionens arbete med att försöka intres-
sera tjejer till skyttevärlden genom att arrangera ett läger 
enbart för tjejer.

Allsvenskan visar en fortsatt en minskning inom alla dis-
cipliner. Den allsvenska skytteserien är viktig för svenskt 
skytte, då det kan agera som språngbräda. 

Antalet lösta tävlingslicenser inom viltmål ökar även i år. 
Extra roligt är att notera en liten ökning på juniorsidan.

Sektionen har haft representation i förbundsstyrelsen av 
Mats Larsson. Sektionsstyrelsen deltog även i år vid Skyt-
teforum som denna gång återigen var i Bromma, ett steg 
i vårt arbete med att knyta kontakter inom den svenska 
skyttevärlden.

   Viltmålssektionen arrangerade bland annat ett läger för enbart tjejer.

   På viltmålssektionens tjejläger.
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   Kpistskytte i Svalövs Skytteförening.
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Gevär
 

Individuella rekord 
Luftgevär Dam
Michaela Arvidsson, Eskilstuna SKF   418,4    Esklistrup 2015-12-04 
Michaela Arvidsson, Skillingaryds SKG   417,4  Världscup Changwon 2015-04-11
 
60 skott liggande Dam
Linda Olofsson, Kinneved SKF    622,9  Sweden GP Sävsjö 2015-03-28

60 skott liggande Damjunior
Gabriella Johansson, Gullabo SF    617,9  SM  Jönköping 2015-07-30 
Maia Telen, Gullabo SF      615,8  Sweden GP Sävsjö 2015-03-28
 
Luftgevär sittande Veteran
Jill Wremert, Västerviks SKG    530,3  SM  Linköping 2015-11-01 
 
Korthåll Liggande Veteran
Johny Vadebo, Helsingborg SKS    344   SM  Jönköping 2015-07-29

Lagrekord gevär
Luftgevär Lag Dam
Ramselefors SKF - Lotten Johansson, Maria Hägglund 827,1   Sweden GP Umeå 2015-12-13 
Kvibergs SF - Fredrika Jönsson, Irene Helmersson  824,9  SM  Rottne 2015-03-22
 
Luftgevär Lag Damjunior
Ramselefors SKF - Hilde Karlsson, Hanna Karlsson  819,9   SM  Rottne 2015-03-21

Luftgevär Lag Herr
Kvibergs SF - Karl-Johan Jönsson, Eric Wallberg  1236,5   SM   Rottne 2015-03-22
 
Luftgevär Lag Herrjunior 
Vellinge SSK - Andreas Christensen, Dennis Svensson 1208,5   SM  Rottne 2015-03-21

Luftgevär Landslag Herr
Marcus Madsen, Mikael Svensson, Dennis Trouin  1864    2015-05-03
 
Luftgevär Landslag Damjunior
Louise Nilsson, Nathalie Hyytiäinen, Johanna Jonsson 1217,2   EM  Arnhem 2015-03-04  
 
50m Gevär 3x40 Lag Herrjunior
Vellinge SSK - Andreas Christensen, Mattias Jogmark 2259   SM  Jönköping 2015-08-02 
 
50m Gevär 3x20 Lag Damjunior
Gullabo SKF - Emelie Forsberg, Gabriella Johansson  1125  SM  Jönköping 2015-08-01 
Gullabo SKF - Gabriella Johansson, Emelie Forsberg 1115   Sweden GP Trollhättan 2015-05-16 

50m Gevär 3x40 Lag Herr
Krokeks SKF - Björn Bergström, Jonas Jacobsson  2299  SM  Jönköping 2015-07-31 

50m Gevär 60 skott liggande Lag Damjunior
Christianstads SKS - Emelie Johansson, Johanna Klemmedsson  
       1226,7   SM  Jönköping 2015-07-30 

SVENSKA REKORD 2015
Namn/Klubb             Poäng  Tävling  Plats/Datum
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50m Gevär 60 skott liggande Landslag Herr 
Sam Andersson, Dan Jonsson, Karl Olsson   1845,8  EM  Maribor 2015-07-21 
 

Finalrekord gevär
50m gevär 3x20 Damjunior
Ida Andersson, Jönköpings SG    449,4   Sweden GP Trollhättan 2015-05-16
 
50m gevär 60 skott liggande Herrjunior
Tobias Rosell, Algutsrum     208  Sweden GP Sävsjö 2015-03-28 
Johannes Magnusson, Ålem    207,2  Sweden GP Sävsjö 2015-03-28

 
Pistol 
Lagrekord pistol
Sportpistol Lag Damjunior
I2 SKF - Pernilla Lander Molin, Sara Palmgren  970    SM  Uppsala 2015-08-22 
 

Finalrekord pistol
Luftpistol Herrjunior
Oscar Nilsson, Lönsboda Ssk    201,1   Amicus Cup Polen 2015-11-07 

Luftpistol Herr
Mathias Navne, Torna-Hällestads Psk   199,2   SM  Öckerö 2015-03-28 

Luftpistol Dam
Vendela Sörensson, Öckerö Skf    197,9   SM  Öckerö 2015-03-29  
 
Snabbluftpistol Herr
Jörgen Malmberg, Torna-Hällestads Psk   33   SM  Öckerö 2015-03-27  

 
Lerduva
Individuella rekord
Olympisk skeet 125 duvor Herr
Marcus Svensson, Landskrona-Saxtorps JSK  125    Scandinavian Open 
 
           Danmark 2015-06-07

Viltmål
Individuella rekord
Enkel jägarkombination 
Christian Andreasson, Glaskogens JSK   189  SM   Björneborg 2015-07-17 

Namn/Klubb             Poäng  Tävling  Plats/Datum
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SVENSKA MÄSTERSKAP & RIKSMÄSTERSKAP
Årets SM och RM har avhållits nedan, med angivet antal deltagande och med följande mästare med deras segerpoäng. 

GEVÄR
150320-22 SM Luftgevär 10m, Rottne
Luftgevär 40 skott: 114 damer, 27 damlag, 85 damjunio-
rer, 19 damjuniorlag
204,8  Maria Hägglund, Ramselefors Skytteförening 
824,9  Kvibergs Skytteförening 1 (Fredrika Jönsson, Irené  
 Helmersson) 
204,9  Emelie Johansson, Veddige Ungdomsskytteförening 
819,9  Ramselefors Skytteförening (Hilde Karlsson, Hanna  
 Karlsson)

Luftgevär 60 skott: 98 herrar, 20 herrlag, 61 herrjunio-
rer, 14 herrjuniorlag
204,7  Jörgen Persson, Fältjägarnas Skytteförening  
1236,5  Kvibergs Skytteförening (Karl-Johan Jönsson, Eric   
 Wallberg) 
201,4  Mattias Pettersson, Ingelstad Skytteklubb 
1208,5  Vellinge Sportskytteklubb (Andreas Christensson,   
 Dennis Svensson)

150503 SM Fältskytte, Ravlunda
83 öppen klass, 29 föreningslag, 8 förbundslag, 9 juni-
orer, 54 kikarklass, 68 veteraner (SVM), 6 förbundslag 
veteran (SVM), 38 veteran liggande (RM)
41/7 (3+4)  Christer Berntsson, Varbergs SF  
80/23   Kalix SkF (Tomas Lindblom, Leif Sandberg) 
194/53   Norrbotten (Robert Grape, Niklas Grape,   
    Donald Johansson, Leif Sandberg, Tomas   
                  Lindblom) 
35/6   Ella Carlsson, Ramsbergs SkF 
43/14 (6+4)  Anders Rohlen, Malmö Skyttegille 

41/4   Lars Axelsson, Köla Skytteförening SVM 
186/31   Västmanland (Lars Lindgren, Torbjörn  
  Ericson, Bengt Lundgren, Leif Hedlund,   
  Hans Hägglund) SVM
42/10   Ingemar Söderberg, Kulltorp Skytteförening  
  RM
 
150727-0802 SM Korthåll, Jönköping
50m tre ställningar (3x40): 41 herrar, 10 föreningslag 
herr, 19 herrjuniorer, 3 föreningslag herrjunior
456,8  Karl Olsson, Eskilstuna SF
2299  Krokeks Skf (Jonas Jacobsson, Björn Bergström)
443,4  Daniel Wallberg, Ramselefors SF
2259  Vellinge SK (Andreas Christensson, Mattias  
 Jogmark)

50m tre ställningar (3x20): 28 damer, 7 föreningslag 
dam, 18 damjuniorer, 5 föreningslag damjunior
448,1  Linda Olofsson, Kinneveds SF
1133  Ramselefors SF (Lotten Johansson, Maria Hägglund)
437,9  Emelie Forsberg, Gullabo SF
1117  Christianstads Sks (Emelie Johansson, Johanna   
 Klemmedsson)

50m 60 skott liggande: 40 damer, 9 föreningslag dam, 
90 herrar, 27 föreningslag herr, 20 damjuniorer, 5 för-
eningslag damjunior, 34 herrjuniorer, 6 föreningslag 
herrjunior
208,0  Linda Olofsson, Kinneveds SF
1226,7  Christianstads Sks (Emelie Johansson, Johanna   
 Klemmedsson)
207,0  Sam Andersson, Furulunds SF
1240,7  Kviberg SF (Dan Jonsson, Sebastian Myhr) 
202,7  Emelie Forsberg, Gullabo SF
1221,2  Gullabo SF (lag 1) (Gabriella Johansson, Maia Telen) 
202,9  Ludwig Wässman, Björksta USKF  
1214,8  Vellinge SK (Andreas Christensson, Mattias  
 Jogmark)

50 m ställning, nationellt: 96 seniorer/öppen klass, 28 
föreningslag, 10 distriktslag, 31 veteraner (SVM) 
331  Kim Jönsson, Furulunds SF 
376  Ålems SF (Kasper Fingal, Johannes Magnusson)
928  Skåne (Berit Olsson, Viktor Webeklint, Andreas   
 Christensson, Johanna Nyman, Ingemar Månsson) 
320  Håkan Persson, Björksta USKF  SVM 
 
50 m liggande, nationellt: 135 öppen klass, 46 förenings-
lag, 10 distriktslag, 50 veteraner (SVM), 3 distriktslag 
veteran (SVM), 22 KL15 (RM)
346  Anders Johansson, Beteds SKF
391  Helsingborgs SS (Johny Vadebo, Magnus Jansen) 
970  Värmland (Anders Johansson, Per Magnusson, Erik  
 Johansson, Elin Brask, Lars-Erik Magnusson) 
344  Johny Vadebo, Helsingborgs SS  SVM 

   Ella Carlsson.

   Maria Hägglund högst på pallen på luftgevärs-SM.

   Christer Berntsson.



SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 29

945  Skåne (Johny Vadebo, Ingemar Hall, Östen Tarland,  
 Gun Tarland, Greger Ellberg) SVM 
196  Adam Lindén, Sölvesborgs SF RM

Korthåll fältskytte: 55 öppen klass, 23 föreningslag, 10 
distriktslag, 44 veteraner (SVM), 2 distriktslag veteran 
(SVM), 7 KF15 (RM), 5 KF17 (RM)
36  Christer Berntsson, Varbergs SF 
66  Öved-Östraby SF (Anders Hansson, Jan-Ola Olsson) 
151  Halland (Christer Berntsson, Benny Svensson,  
 Thomas Magnusson, Emanuel Karlsson, Hasse   
 Karlsson) 
36  Donald Johansson, Ale SkF  SVM 
143  Västmanland (Hans Hägglund, Henrik Wässman,   
 Leif Hedlund, Peter Fahlman, Jan Norland) SVM
33   Malin Svedberg, Björksta USKF RM
32  Arvid Käck, Sjuhäradsbygdens SpSK RM
 
150822-23 SM/RM Gevär 6,5 mm,  
Kristinehamn
Ställningar: 80 seniorer, 27 föreningslag, 10 distriktslag, 
55 veteraner (SVM), 6 distriktslag veteran (SVM)
330  Linda Strand, Karlstad-Ulvsby Skf  
470  Söderala Skf (Bengt Jansson, Helena Jansson) 
1173  Värmland (Anders Brolund, Linda Strand, Fredrik   
 Thyberg, Stefan Ahlesved, Peter Sundin) 
328  Donald Johansson, Ale Skf, 328 p  SVM
1106  Västsvenska (Bo Allansson, Lars Evaldsson, Börje   
 Erlandsson, Lennart Karlsson, Bo Andersson) SVM 

Liggande: 98 seniorer, 42 föreningslag, 10 distriktslag, 
71 veteraner (SVM), 7 distriktslag veteran (SVM)
345  Peter Sundin, Kungl Värmlands Reg Skf
487  Karlstad-Ulvsby Skf lag 2 (Henric Nordlöf, Mathias   
 Gärdestam) 
1216  Värmland (Linda Strand, Henric Nordlöf, Fredrik   
 Thyberg, Anders Brolund, Stefan Ahlesved)
341  Hans Hägglund, Skultuna Skf SVM 
1189  Västsvenska (Lars Evaldsson, Bo Allansson, Börje   
 Erlandsson, Kent Nilsson, Lennart Karlsson) SVM

150829-30 SM AK 4, Revingehed
Banskjutning: 143 individuellt, 60 kompanilag, 17 batal-
jonslag
327  Conny Pettersson, Lapplandsjägare
368  Lapplandsjägare 114 (Maria Jansson, Jan Erik  
 Saxevall)
921  Lapplandsjägare 11  (Conny Pettersson, Stefan  
 Sundelin, Jan Erik Saxevall, Magnus Noppa, Fredrik  
 Kaarle) 

Fältskytte: 142 individuellt, 58 kompanilag, 17 batal-
jonslag
47/6  Conny Pettersson, Lapplandsjägare
85/9  Lapplandsjägare 111 (Conny Pettersson, Lars  
 Karlsson)
207/22  Lapplandsjägare 11 (Conny Pettersson, Dennis  
 Piuva, Stefan Sundelin, Magnus Noppa, Fredrik   
 Kaarle)

150911-13 SM Sport 300m, Skövde 
300m liggande: 25 herrar, 6 föreningslag herr, 6 damer
598  Johan Gustafsson, Bromma-Solna Skf 
1189  Bromma-Solna Skf  (Johan Gustafsson, Johan  
 Lindberg) 
593  Anna Normann, I16/Lv6 Skf

300m standardgevär ställningar (3x20): 11 herrar, 3 för-
eningslag herr, 4 damer
571  Ronny Nilsson, Piteå Skf
1128  Karlstad-Ulvsby Skf (Anders Brolund, Stefan  
 Ahlesved)
577  Elin Åhlin, Bälgviken Skf

300m ställningar 3x40: 11 herrar
1169   Karl Olsson, Eskilstuna Skf 

150911-13 Nationella JSM, Skövde
Korthåll liggande: 96 juniorer, 21 föreningslag, 9 för-
bundslag, 7 21-25 år (RM)
339 Daniel Wallberg, Hogdals Skf 
385 Björksta Uskf lag 1 (Ludwig Wässman, Oscar Wässman) 
576 Västmanland (Ludwig Wässman, Agnes Svedberg, Oscar  
         Wässman)
335 Ken Leskinen, Skövde Skg RM

   Emelie Forsberg.    Ludwig Wässman.

   Håkan Persson.

   Pallen i liggandetävlingen på JSM 6,5 mm.
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Korthåll ställningar: 53 juniorer, 16 föreningslag, 7 för-
bundslag, 5 21-25 år (RM)
326 Elin Brask, Eda Skg 
371 Hogdals Skf lag 2 (Daniel Wallberg, Fanny Storm) 
554 Värmland (Elin Brask, Malin Stafås, Anna Eklöf)
322 Markus Andersson, Bälinge-Jumkil Skf RM

Korthåll fältskytte: 36 juniorer, 10 föreningslag, 6 för-
bundslag, 2 21-25 år (RM)
42/27  Fanny Storm, Hogdals Skf
82  Berga Uskf (Erik Sundqvist, Herman Lamekson) 
118  Skåne (Viktor Klemmedsson, Johanna Klemmeds-  
 son, Andreas Christensson)
36/20  Johan Gustavsson, Karlstad-Ulvsby Skf RM

Gevär 6,5 mm liggande: 42 juniorer, 12 föreningslag, 9 
förbundslag, 7 21-25 år (RM)
341  Oscar Klemmedsson, Christianstads Skyttesällskap
577  Småland  (Mattias Pettersson, Louise Rosell, Eddie  
 Johansson) 
384  Loos Skf lag 2 (Fanny Storm, Evelina Isaksson) 
342  Marcus Åhlin, Bälgviken Skf RM

Gevär 6,5 mm ställningar: 24 juniorer, 7 föreningslag, 5 
förbundslag, 6 21-25 år (RM)
323 Oscar Klemmedsson, Christianstads Skyttesällskap 
366 Loos Skf lag 1 (Fanny Storm, Daniel Wallberg) 
547 Gävleborg (Fanny Storm, Daniel Wallberg, Evelina Isaks-
        son) 
326 Elin Åhlin, Bälgviken Skf RM
 
300m sport 3x10: 15 juniorer
278 Anna Eklöf, Storfors Skf

150911-13 SM Kpist, Landskrona
Fältskytte: 36 seniorer, 31 föreningslag, 7 förbundslag, 
69 veteraner (SVM), 4 förbundslag veteran (SVM), 17 
liggande (RM)
57/4  Olle Eriksson, Forshälla/Torp Skf

103 Forshälla/Torp Skf lag 1 (Olle Eriksson, John-Axel   
 Johansson)
260  Stockholm (Jari Hokkanen, Ulf Nilsson, Bo Wetter-  
 gren, Siv Schärlund, Karl-Erik Schärlund)
59/4  Bo Wettergren, Södertelge Skg  SVM
241  Gotland (Tord Stuxgren, Lars Tofftén, Anders Berg-  
 ström, Marie Backman, Gunilla Norbäck)  SVM 
59/6  Patrik Svensson, Hjärsås Skf  RM

Liggande: 45 seniorer, 34 föreningslag, 8 förbundslag, 
85 veteraner (SVM), 5 förbundslag veteraner (SVM)
411 Dan Andersson, Orust Östra 
571  Ale Skf lag 1 (Jan-Åke Pettersson, Eva Pettersson)
1398  Skåne (Allan Laursen, Johan Roslund, Göran Anders- 
 son, Jan Wijkander, Johnny Andersson) 
403  Lars Lennartsson, Löderup  SVM
1376  Skåne (Jonny Olsson, Lars Lennartsson, Bengt G   
 Nilsson, Bengt Andersson, Roland Resman) SVM

Ställningar: 38 seniorer, 25 föreningslag, 7 förbundslag, 
73 veteraner (SVM), 4 förbundslag veteran (SVM)
418  Per Andersson, Gullbergs Härad
526 Gullbergs Härad Skg (Per Andersson, Nils-Erik  
 Andersson)
1288  Halland (Lars-Olof Gerhardsson, Sven-Arne Anders- 
 son, Daniel Lindblad, Hans-Eje Johansson, Lars-Åke  
 Ingemarsson)
406  Jonny Olsson, Hässleholm  SVM
1258  Skåne (Jonny Olsson, Lars Lennartsson, Bengt G   
 Nilsson, Roland Resman, Per Möllerström)  SVM 

150926-27 Skol-SM, Västerås
Korthåll liggande: 91 KL15, 18 lag KL15, 41 KL17
294 Filip Gustafsson, Lorensberga skola  
391 Renforsskolan 
294 Mattias Pettersson, Aleholm

Korthåll fältskytte: 29 KF15, 4 lag KF15, 18 KF17
36 Malin Svedberg, Irsta skolan
59 Castorskolan
35 Johan Stenborg, Rosendalskolan

Gevär 6,5 mm liggande: 24 G15, 6 lag G15, 20 G17
294 Emil Ala-Kulju, Nyköpings Högstadium
382 Renforsskolan
291 Elina Linder, Roslagsskolan Norrtälje

Gevär 6,5 mm fält: 10 GF15, 2 lag GF15, 5 GF17
34 David Augustsson, Gunnarsby skolan
62 Tranängsskolan
36 Ella Carlsson, Storåskolan

151030-1101 Nationella luftgevärs-SM,  
Linköping/Umeå
Stående: 111 seniorer, 38 föreningslag, 8 distriktslag, 90 
juniorer, 7 distriktslag junior, 32 veteraner (SVM)
499,6 Maria Hägglund, Ramselefors Skf
785  Trelleborgs SpSk (André Friman, Cecilia Andersson) 
1949  Skåne (André Friman, Andreas Christensson, Cecilia  
 Andersson, Johanna Feldt, Sofia Åkesson) 

   Medaljtrion i liggande banskytte på SM i kpist.

   Renforsskolan vann lagtävling i liggande  
   gevär 6,5 mm klass 15 på skol-SM.
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 Johansson)
481,3  Martin Sahlbring, Uddevalla Skg  SVM 

Sittande (RM/SVM): 40 seniorer, 63 veteraner, 34 fören-
ingslag
529,6 Sven Holgersson, Eringsboda/Backaryd Skf  RM 
530,3 Jill Wremert, Västerviks Skg  SVM
846,2 Eringsboda/Backaryd Skf (Stefan Håkansson, Sven  
            Holgersson)  RM 

151120-22 SM Fallande Mål, Kinna
65 seniorer, 15 föreningslag, 3 distriktslag, 54 juniorer, 
9 föreningslag junior, 4 distriktslag junior
Frida Eriksson, Stenkumla Skg 
67 Gullabo Sf 1 (Maria Bondesson, Johanna Jonsson) 
153 Småland (Johanna Jonsson, Linn Larsson, Sabina Fager-
lund, Maria Bondesson, Mikaela Alexandersson)
Louise Nilsson, Sjuhäradsbygdens Spsk 
67 Gullabo Sf 1 (Maria Bondesson, Johanna Jonsson) 
98 Småland (Isabelle Johansson, Johanna Jonsson, Maria 
Bondesson)

Sittande (RM): 25 öppen klass, 48 ungdom, 11 fören-
ingslag, 3 distriktslag
Erik Sundquist, Berga Uskf   RM
Hugo Zadewasser, Skoga-Ekshärads Skf  RM
177 Värmland (Tobias Ness, Moa Nilsson, Evelina Sund-
ström, Tilde Sundström, Hugo Zadewasser)  RM 
78 Skoga-Ekshärads Skf 1 (Evelina Sundström, Tilde Sund-
ström)  RM

 
LERDUVA
 
150613 RM Field Target, Skepplanda
22 seniorer, 4 juniorer
28 Henrik Olofsson, Mörrum 10J Fjäder   RM
25 Daniel Hultberg, Skepplanda 10J PCP     RM 
28 Torbjörn Gustavsson, Onsala Lgk 16J Fjäder  RM
37 Håkan Sterner, Vittsjö  16J PCP  RM
27 Magnus Alesjö, Skepplanda 45J Fjäder/PCP   
 RM
19 Lucas Wessman, Laxå  Junior   RM

150711 SM & SVM Engelsk Sporting,  
Östhammar
7 damer, 6 juniorer, 28 lag, 40 50+ (SVM), 17 60+ (SVM) 
och 4 70+ (SVM) 
82 Therese Karlsson, Roslagen 
79 Johan Larsson, Falköping  
266 Eskilstuna Jsk (Weine Moberg 87, Conny Andersson  
 82, Jan-Åke Abrahamsson 97) 
94 Conny Petters, Haninge  SVM 
85 Birger Hall, Nordanlund  SVM 
74 Derek Martin, Rosersbergs Spsk SVM 

496,0  Mathilda Sjöström, Vimmerby Skf 
1176  Småland (Isabelle Edman, Mattias Pettersson,  
 Mathilda Sjöström, Johannes Magnusson, Isabelle   

   Martin Andersson.

   Medaljörerna på SM i standardgevär 3x20.

   Linda Olofsson.    Conny Pettersson.

   Therese Karlsson överst på damernas SM-pall i engelsk sporting.



SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET32

150801 SM Compak Sporting, Sunderbyn
40 seniorer, 5 juniorer, 8 lag 
146 Martin Andersson, Nimrod  
142 Jens Hellström, Vikbolandet 
405 Vikbolandet (Jens Hellström, Jonathan Nordqvist,   
 Alfred Hellström 

150823 SM Herrsenior Engelsk Sporting,  
Nimrod
140 deltagare
180/204 Roar Olsen, Skillingmark 

150830 SM/SVM  Fitasc Sporting, Svegeråsen
127 seniorer, 8 damer, 9 juniorer, 15 lag, 12 55+ (vete-
ran), 12 65+ (superveteran)
183 Martin Andersson, Nimrod   
171 Rebecka Bergkvist, Falköping  
176 Jens Hellström, Vikbolandet  
671 Jaktskyttarna Trollhättan (Anna Jarnald 162, Roger  
 Jarnald 183, Markus Larsson 178, Jerry Skogsberg   
 170)
168 Conny Petters, Haninge Jsk   SVM
154 Kjell Johansson, Nimrod   SVM

150830 SM / SVM Nationell Skeet, Frillesås
41 seniorer, 4 damer, 6 juniorer, 20 lag, 20 50+ (SVM), 
24 60+ (SVM), 7 70+ (SVM)
187 Martin Rogne, Forshaga Jakt- och SpSK  
180 Sanna Svensson, Gnosjöortens Jvf
180 Jonathan Nyeland, Vimmerbyortens Jsk  
549 Gamleby Jsk (Bertil Johansson 176, Leif Zeilon 186,  
 Thomas Svensson 187)  
187 Thomas Svensson, Gamleby  Jsk   SVM  
181 Jan-Olof Olsson, Torsby  Jsk    SVM  
181 Bjarne Olsén, Forshaga Jsk    SVM   

150726 SM herrsenior Nordisk Trap, Alvesta
63 seniorer
142/164 Kent Stensson, Svenljunga SF 

150705 SM/SVM Nordisk Trap, Forshaga
12 damer, 8 juniorer,  34 50+ (SVM), 26 60+ (SVM), 20 
70+ (SVM)
139/161 Mia Gustafsson, Tranås Jvf  
143/167 Marcus Bryntesson, Forshaga Jsk 
144/168 Mikael Karlsson, Fridafors Sf   SVM 
142/167 Benny Pettersson, Södertälje Jvf SVM
142/164 Thomas Ahl, Östgöta Jsk SVM 

150822 lag-SM Nordisk Trap, Skepplanda
15 lag
280 Frillesås SpSK (Glenn Larsson 89, Peter Svensson   
 93, Erik Larsson 91) 

150809 SM Olympisk Trap, Hisingen
28 deltagare, 6 lag
117 Andreas Norlén, Uppsala Jsk  

   Prispallen på juniorernas SM i nordisk trap.

   Dammedaljörerna på SM i olympisk skeet.

   Peter Fredriksson.

   Sportpistolpallen i damjuniorernas tävling på SM.

   Aleholm vann lag-SM i grovpistol.
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326 Uppsala Jsk (Andre Akbarzadeh 110, Andreas   
 Norlén 102, Daniel Ström 113) 

150705 SM Olympisk Skeet, Uppsala
66 seniorer, 8 damer, 11 juniorer, 13 lag
121 Stefan Nilsson, Trelleborg Jsk  
62 Therese Lundqvist, Uppsala Ssk 
114 Oscar Nilsson, Trelleborg Jsk  
349 Oppunda Jsk (Edvin Moberg 121, Gustav Pettersson  
 112, Niklas Ringborg 116) 

150802 SVM Olympisk Skeet, Gislaved
20 50+, 14 60+,6 70+
111 Björn Johnsson, Götene Ssk   SVM 
111 Per Swenson, Kristianstads Jsk    SVM  
99 Bjarne Olsén, Forshaga Ssk SVM 

 
PISTOL
 
2015-03-17 Allans Minne och Riksmäster-
skap (LP11, 13, 15S), 40-60 skott, Töreboda
Poäng Namn    Klass Deltagare
393 Joel Strömberg, Linköpings SKF LP11 37
399 Viggo Berntsson, Linköpings SKF LP13 43
339 Cecilia Danielsson, Dorotea PSK LP15S 1
361 Ida Abrahamsson, Öckerö SF LP15F 8
362 Simon Vall, Mjölby PK  LP15P 16
367 Josefin Thörnkvist, Frövi - Lindesberg PS   
     LP17F 12
522 Kim Johansson, Mjölby PK LP17P 9
378 Vendela Sörensen, Öckerö SF LP20F 7
571 Pontus Schmidt, Örebro PSSK LP20P 16
365 Julia Rosén, Trollhättans PK LP25F 6
557 Oskar Ekblad, Göteborgs PSSK LP25P 4

Lag
768 Öckerö SF (Vilma Jägersvärd 386, Tindra Ladestam  
 382)     LP11 7
794 Lönsboda SPSK (Viggo Berntsson 399, Alexander   
 Olsson 395)    LP13 16
719 Öckerö SF (Ida Abrahamsson 361, Molly Hermans-  
 son 358)   LP15F 1
719 Mjölby PK (Erik Svensson 357, Simon Vall 362)  
     LP15P 3
696 Dorotea PSK (Rebecka Andersson 358, Erica Mika-  
 elsson 338)    LP17F 1
993 Karlshamns UPSK (Erik Berlin 506, Mattis Mattsson  
 487)    LP17P 1
702 Töreboda PSK (Julia Rosin 347, Linh Gunnarsson   
 355)    LP20F 1
1069 Mjölby PK (Kim Johansson 522, Alexander Johans-  
 son 547)   LP20P 1

2015-03-18 Svenska Ungdomscupens Riksfi-
nal, 40-60 skott, Töreboda
Poäng Namn    Klass Deltagare
389 Arvid Hjort, Mjölby PK  LP11 34

398 Alexander Olsson, Lönsboda SPSK  
     LP13 51
348 Cecilia Danielsson, Dorotea PSK LP15S 1
347 Ida Abrahamsson, Öckerö SF LP15F 8
367 Rasmus Franzén, Mjölby PK LP15P 16
370 Josefin Thörnqvist, Frövi-Lindesberg PS 
     LP17F 12
541 Kim Johansson, Mjölby PK LP17P 8
375 Vendela Sörensen, Öckerö SF LP20F 8
569 Oskar Nilsson, Lönsboda SPSK LP20P 16
368 Sofia Löwendahl, Mjölby PK LP25F 6
558 Oskar Ekblad, Göteborgs PSSK LP25P 5

2015-03-26-29, SM Luftpistol, Falling Target 
och Snabbluftpistol, Öckerö
Snabbluftpistol: 9 herrar
541/33 Jörgen Malmberg, Torna-Hällestads PSK 

Falling Target: 8 damer, 32 herrar, 9 herrjuniorer, 14 
damjuniorer
Monica Rundqvist, Trollhättans PK  
Jan-Olov Danielsson, Älvdalens PK  
Carl Larsson, Västjämtens PK  
Sara Ekerup, Ronneby F17 PK 

Luftpistol 60 skott: 89 herrar, 19 herrjuniorer, 16 herr-
lag, 5 herrjuniorlag
573/199,2 Mathias Navne, Torna-Hällestads PSK 
567/196,7 Oscar Nilsson, Lönsboda SPSK 
1709  Torna Hällestads PSK (Mathias Navne 573,  
  Johan Ahlbeck 561, Kristian Sjöberg 575) 
1114  KFIK Pistol (Pär Andreasson 564, Johan   
  Roslund 550)

Luftpistol 40 skott: 36 damer, 18 damjuniorer, 5 damlag, 
4 damjuniorlag
368/197,9 Vendela Sörensson, Öckerö SF 
367/191,0 Rebecka Andersson, Dorotea PSK 
1074  Öckerö SF (Vendela Sörensson 368, Molly   
  Hermansson 358, Annika Jägersvärd 348) 
733  Ronneby F17 PSK (Maria Ekerup 368, Sara  
  Ekerup 365)

150820-23, SM 25/50m pistol i Uppsala
Fripistol: 79 herrar, 13 lag, 6 herrjuniorer
535/188,1 Peter Fredriksson, Östhammars PK 
1611  Göteborgs PSSK (Anders Bonander 551,   
  Oskar Ekblad 531, Pontus Rinaldo 529) 
549/185,2 Oscar Nilsson, Lönsboda SPSK

Snabbpistol: 28 herrar, 5 lag
577/29 Pontus Schmidt, Örebro PSSL
1636 Aleholms SF (Jonas Fyrpihl 550, Andreas  
 Magnusson 540, Mikael Nilsson 546)

Sportpistol: 59 herrar, 9 herrlag, 28 damer, 3 damlag, 6 
herrjuniorer, 8 damjuniorer, 3 damjuniorlag
578  Håkan Landebring, Telegrafverkets PSF 
1704  Aleholms SF (Jonas Fyrpihl 576, Anders   
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  Magnusson 564, Mikael Nilsson 564)  
561/16/5 Sara Lindahl, Hörby PSK    
1621  I2 SKF (Mia Bjarnert 555, Johanna Carlsson  
  553, Ingeborg Palmgren 513)
564  Oscar Nilsson, Lönsboda SPSK 
547/8/5 Rebecka Andersson, Dorotea PSK  
970  I2 SKF (Sara Palmgren 473, Pernilla Lander  
  Nordin 497) 

Grovpistol: 56 herrar, 6 lag
577 Arnold Broberg, Falu Sport- & PSK 
1683 Aleholms SF (Jonas Fyrpihl 573, Anders Magnusson  
 545, Mikael Nilsson 565) 

Standardpistol: 64 herrar, 7 herrlag, 21 damer, 3 dam-
lag, 10 juniorer
559 Jan-Olov Danielsson, Älvdalens PK  
1644 Aleholms SF (Jonas Fyrpihl 553, Anders Magnusson  
 534, Mikael Nilsson 557) 
540 Liselott Såmark, Stockholmspolisens SKF 
1518 I2 SKF (Ingeborg Palmgren 527, Johanna Carlsson   
 520, Katarina Carlsson 471) 
554 Josefin Thörnqvist, Frövi-Lindesbergs PS 
 

VILTMÅL
150314-15 SM Running Target 10 m,  
Eskilstuna
Regelbundna lopp (30+30): 13 seniorer, 2 juniorer 
572  Niklas Bergström, Glaskogens JSK
519  Andreas Bergström, Glaskogens JSK

Blandade lopp (20+20): ): 12 seniorer, 2 juniorer 
382  Emil Martinsson, Osby JSK 
353 Oscar Andersson, Garpenbergs JSK

150626 SM/RM Kulkombination, Västerås
Enkelskott (200 p): 13 seniorer, 3 juniorer
391 Rickard Johansson, Jakt o SpSk Trofé
371  Andreas Bergström, Glaskogens JSK  

Dubbelskott (200 p): 12 seniorer, 3 juniorer  
390  Emil Martinsson, Osby JSK
366 Andreas Bergström, Glaskogens JSK 

150627-28 SM Viltmål 50 m och 80 m,  
Västerås
50m Regelbundna lopp (30+30): 14 seniorer, 3 juniorer
585  Jesper Nyberg, Hylte Sp 
548  Andreas Bergström, Glaskogens JSK

50 m Blandade lopp (20+20): 13 seniorer, 3 juniorer
392 Emil Martinsson, Osby JSK 
367 Andreas Bergström, Glaskogens JSK

80 m enkelskott (20+20): 14 seniorer, 3 juniorer 
393 Emil Martinsson, Osby JSK 
382 Andreas Bergström, Glaskogens JSK

80 m dubbelskott (20+20): 13 seniorer, 3 juniorer 
387  Jesper Nyberg, Hylte Sp
370  Andreas Bergström, Glaskogens JSK
 
150717 SM Enkel Jägarkombination (200 p), 
Björneborg
25 seniorer, 6 lag, , 3 juniorer, 5 veteraner (RM), 2 old-
boys (RM)  
189  Christian Andreasson, Glaskogens JSK   
509  Glaskogens JSK  Lag 2 (Christian Andreasson,  
 Fredrik Olsson, Ola Gustavsson)
157 Andreas Bergström, Glaskogens JSK
164 Leif Martinsson, Malungs JSK    RM 
169  Raimondo Bernard, Lidköpings JSK  RM    

150718-19 SM Jaktkombination (600 p), 
Björneborg
SM: 22 seniorer, 6 seniorlag, 3 juniorer, 5 veteraner 
(RM), 5 oldboys (RM)
564 Rickard Johansson, Jakt o SpSk Trofé 
1571 Glaskogen JSK Lag 1 (Christian Andreasson, Fredrik  
 Olsson, Bertil Kainulainen)
528 Andreas Bergström, Glaskogens JSK 
540  Leif Martinsson, Malungs JSK  RM
522 Mats Larsson, Malungs JSK  RM

   Damernas pall i lagtävlingen på SM i sportpistol.    Andreas Bergström (mitten) blev flerfaldig juniormästare i viltmål.
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   Roar Olsen vann SM i engelsk sporting.

   Daniel Wallberg blev juniormästare i nationellt korthåll liggande.
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Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Skyt-
tesportförbundet lämnar härmed följande årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2015.

Förvaltningsberättelse
Den positiva medlemsutvecklingen har hållit i sig även 
2015 och vi är nu över 90 000 fullständigt registrerade i 
IdrottOnline. Ett högt medlemsantal är inte minst viktigt i 
politiskt påverkansarbete både nationellt och på EU-nivå, 
ett arbete som intensifierats mer och mer de senaste åren. I 
det politiska påverkansarbetet är det även viktigt att kunna 
påvisa ett seriöst och systematiserat säkerhetsarbete. 2015 
gav vi ut en ny version av SäkB. Förbundet genomförde ock-
så, för första gången, två utbildningar för Polismyndigheten 
på området och även besiktnings- och säkerhetsutbildningar 
internt och externt. På skyttesidan upplevde vi i år för första 
gången en milstolpe när det första kontinentala fleridrotts-
mästerskapet genomfördes i Europa, Europeiska Spelen i 
Baku. Ett spel som sportsligt var en framgång med en sil-
vermedalj och bärgad kvotplats till OS i Rio De Janeiro som 
kronan på verket, en av tre kvotplatser under året.
 
Utbildning
Under 2015 igångsattes ytterligare utbildningar utöver 
den utbildningssatsning som initierades 2013. Dessa var 
domarutbildning, säkerhetsutbildning och utbildning av 
besiktningsmän för civil skjutbana. Under året genomfördes 
ett pilotprojekt avseende föreningstränarutbildningen. Sek-
tionerna har arbetat med att ta fram kvalitetssäkrat utbild-
ningsmaterial på föreningsnivå. Planerade kurser har inte 
kunnat genomföras enligt tänkt plan beroende på att utbild-
ningsmaterialet inte har varit fullständigt. Förutom detta 
har 30 stycken säkerhetsrådgivare utbildats tillsammans 
med Svenska Jägareförbundet och Svenska Pistolskytteför-
bundet, av dessa var 13 från SvSF:s distrikt. Under året har 
även 25 stycken besiktningsmän skjutbana utbildats för att 
genomföra och ge råd vid besiktning av skjutbana.
 
SvSFs tävlingskalender och IndTA
Under 2015 har SvSF arbetet med en ny version av tävlings-
kalendern och det administrativa tävlingssystemet IndTA. 
Systemet ägs tillsammans med fyra andra idrottsförbund 
och arbetet har under året varit intensivt, både internt inom 
SvSF och med de övriga ägarna. Målsättningen var att släppa 
systemet innan årets slut, vilket vi tyvärr fick backa på då 
främst integreringen mot IdrottOnline tagit mer tid än be-
räknat.
 
Samarbete med Försvarsmakten
SvSF erhöll under 2015 ekonomiskt stöd från Försvarsmak-
ten med 2 760 598 kronor. 857 892 kronor är uppdrags-
medel som används för utbildning av skytteinstruktörer 
och ammunitionsmannautbildningen. Resterande medel är 
organisationsstöd och verksamhetsbidrag som i huvudsak 
används till central administration, rekrytering, försvarsin-

formation och egen funktionärsutbildning.

Under 2015 har administrativt stöd köpts för att placera in-
struktörer till de 19 inplanerade GU-F:arna (Grundläggande 
soldatutbildning för frivilligpersonal). Utbildning av Riksin-
struktörer (RI) och Skytteinstruktörer (SI) har genomförts. 
Vårens och höstens kurser samlade totalt 35 deltagare och 
14 stycken nya instruktörer är klara för att verka vid GU-
F. Under hösten genomfördes en kvalitetssäkringskurs i 
Halmstad där fokus låg på att arbeta fram ett nytt skjutreg-
lemente.  På 19 GU-F:ar tjänstgjorde totalt 32 stycken skju-
tinstruktörer och där utbildades drygt 200 AK-skyttar för 
hemvärnets räkning. Inom huvudmannaskapet vapentjänst 
har SvSF haft kontinuerlig dialog med Markstridsskolan av-
seende nytt skjutreglemente. Utbildning av SvSFs Säkerhets-
rådgivare har skett i samförstånd med Försvarsmakten.

Idrottslyftet och andra riktade stöd från RF
Inom ramen för Idrottslyftet, som är regeringens speciella 
satsning på barn och ungdomar, tilldelade Riksidrottsför-
bundet (RF) SvSF 1 751 000 kronor i föreningsstöd för år 
2015. Av dessa pengar fick 92 föreningar bidrag för totalt 
99 olika projekt, fördelade på samtliga skyttesportdistrikt. 
Följande kategorier har föreningarna sökt medel inom: 
Utbildning (20 projekt), Fysisk gruppaktivitet (1 projekt), 
Läger (8 projekt), Utrustning (73 projekt) samt fria projekt 
(5 projekt).

Utvecklingsbidraget
SvSF fick från Idrottslyftet även ett så kallat utvecklingsstöd. 
Dessa medel uppgick till 1 657 000 kronor.  Dessa medel 
gick bland annat till Utbildningsprojektet, sektionernas 
verksamhet för ungdomar upp till 25 år, deltagande i Stadi-
um Sports Camp samt administration och marknadsföring 
av Idrottslyftet. Inom ramen för utvecklingsstödet genom-
fördes även två föreningsbesök för att se hur användandet 
av Idrottslyftets föreningsbidrag hade bidragit till förenings-
verksamheten.
 
Stimulansbidrag
SvSF fick från Riksidrottsförbundet (RF) ett stimulansbidrag 
på 600 000 kr. Detta stimulansbidrag är ett projekt som löpt 
på två år, med start 2014, och varit en satsning på miljörela-
terade åtgärder. År två (2015) gavs föreningarna möjlighet 
att söka för ytterligare miljörelaterade åtgärder, främst med 
koppling till förra årets broschyr ”Städa skjutbanan”.
Sju föreningar beviljades bidrag för inköp av miljödammsu-
gare för inomhusskjutbanor, två föreningar erhöll bidrag för 
miljökulfång - korthåll/korthåll fält och en förening bevilja-
des bidrag för en luftvärmepump till luftvapenhallen. Sam-
manlagt utbetalades 82 890 kronor.

Delar av stimulansbidraget har används till att utveckla 
verksamhetssäkerheten inom förbundet. Detta har gjorts 
genom att ta fram utbildningsmaterial  för ”Säkerhetsbe-
stämmelser civilt skytte” och genomföra utbildning av Sä-
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kerhetsrådgivare för samtliga distrikt. Stimulansbidraget 
har finansierat att de 13 stycken säkerhetsrådgivarna från 
10 distrikt utbildats.

Övriga bidrag
Under 2015 fick SvSF även ett bidrag från Kronprinsessan 
Margaretas Landstormsfond. Totalt fick förbundet 200 000 
kronor, varav 40 000 kronor gick till utrustning till Rik-
sidrottsgymnasiet och 160 000 kronor till föreningsträffar 
i våra distrikt. 2015 besöktes tre av våra distrikt, Dalarna, 
Östergötland och Stockholm. Till föreningsträffarna bjuds 
både distriktets föreningar och distriktets styrelse in för att 
diskutera verksamheten på olika nivåer och för att ges infor-
mation från SvSF. Projektet är tvåårigt och nya föreningsträf-
far kommer att genomföras under 2016. 

Ungdomsengagemang
Ungdomsrådet har under 2015 framför allt lagt fokus på 
att rekrytera ungdomar till sektionsstyrelserna och att 
marknadsföra ungdomsrådet.  Till SvSF:s årsmöte och skyt-
teforum har rådet bjudit in ungdomar från alla distrikt. Ung-
domsrådet har även ställt upp montrar på olika tävlingar 
under året inom pistol och gevär, där ungdomsrådet använ-
de sig av de broschyrer och jackor, som togs fram i samband 
med målet att marknadsföra oss mer. 
Ungdomsrådet gav under 2015 även stöd för genomförandet 
av Stadium Sports Camp (SSC), där 30 barn per vecka i fyra 
veckor hade skytte som vald sport och där ytterligare fler 
fick testa skyttesporten.

Elitverksamhet
Under 2015 halvtidsanställdes Christer Svensson som ny 
förbundskapten för lerduveskyttarna.  
Tack vare stöd från Sveriges Olympiska Kommitté har vi 
kunnat fortsätta att erbjuda resursstöd från bland annat 
Dick Boschman (tekniktränare i gevär) och Jonas Jacobsson 
till våra toppaktiva. Ett stort antal läger och riktade aktivi-
teter har genomförts för att optimera förutsättningarna för 
våra elitaktiva i deras strävan efter framgång på världscuper 
och mästerskap.

Elitstöd
Riksidrottsförbundet har genom sitt elitstöd bidragit med 1 
310 000 kronor till vårt landslagsstöd under 2015. Lands-
lagsstödet används till vår elitverksamhet och de skyttar och 
ledare som ingår i vår elitsatsning. Större delen av stödet 
går till läger och förberedande verksamhet samt till inter-
nationella tävlingar som är den enskilt största kostnads-
posten. En mindre del användas också till att förfina och 
utveckla våra aktivas tävlingsutrustning. Utöver RF-stödet 
har vi också erhållit ett ekonomiskt stöd på 1 329 000 kr 
från SOK. Detta är ett riktat stöd mot de skyttar som ingår 
i deras topp- och talangprogram samt OS-kandidatstöd. En 
mindre summa av detta går till aktiva som ingår i SOK:s 
utmanarsatsning. Under 2015 ingick lerduveskyttarna 
Therese Lundqvist, Håkan Dahlby, Marcus Svensson, Stefan 
Nilsson och Henrik Jansson samt gevärsskyttarna Linda 
Olofsson, Lotten Johansson och Jörgen Persson i topp- och 
talangprogrammet. Sam Andersson erhöll också stöd då han 
under 2015 var OS-kandidat. Följande aktiva ingick i SOK:s 
utmanarsatsning under 2015: Carl Sandberg och Oscar 

Nilsson (pistol), Marcus Madsen (gevär) och Edvin Moberg 
(lerduva). Utmanarsatsningen är ett tidsbegränsat projekt 
som avslutas 2016.

Svensk Skyttesport
Tidningen Svensk Skyttesport har under 2015 utkommit 
med fyra tryckta nummer. Tidningen har haft en utgåva 
som sträckt sig från ungefär 6 000 exemplar till 7 200, och 
varierar främst beroende på hur många som löst tävlingsli-
cens. Tidningen går till tävlingslicensierade skyttar och våra 
föreningar i huvudsak. Den skickas också till större medier 
samt till ett litet antal prenumeranter. Årets första nummer 
sändes också ut till drygt 70 av landets största lokala medier.

Ekonomi
Sammanfattningsvis kan årets resultat om 2 956 685 kronor 
noteras och balansomslutningen om cirka 25,7 miljoner 
kronor.

Medlemmar och föreningar
Medlemsantalet var 92 535 (81 412) varav 14 806 (14 650) 
kvinnor.
Tävlingslicenserna uppgick till 5 910 (5 700), fördelat per 
sektion: gevär 2 925 (2 875), pistol 1 211 (1 141), lerduva 1 
530 (1 447), viltmål 243 (237). Antalet föreningar var 1 104 
(1 127).
Föregående års siffror inom parentes.

Verksamhet
De operativa, rekryterande, idrottsliga verksamheterna har 
genomförts av våra sektioner. Detta
utvecklas i respektive sektions- samt i SvSF:s verksamhets-
berättelse.

Sponsorer
Förbundsstyrelsen tackar varmt för de partners som på oli-
ka sätt stöttat förbundet, föreningar och skyttar under det 
gångna året. 
Ett särskilt tack riktas till Norma Precision AB som förbun-
det tecknade ett nytt samarbetsavtal med 2015, ett avtal 
som hjälper till att stödja delar inom alla förbundets sektio-
ner på ett sätt som inte gjorts tidigare.

Styrelsen
Styrelsen har genomfört åtta (8) protokollförda samman-
träden och arbetsutskottet har löpande hanterat ärenden 
mellan förbundsstyrelsens sammanträden. Ordförande har 
varit Jimmy Persson. 
 
Flerårsöversikt (tkr)   2015   2014   2013    
Nettoomsättning 18 601 18 390 17 590    
Resultat före finansiella  
poster      570    253    736    
Soliditet (%)     59,4    54,8    55,7    
Kassalikviditet (%)    471    433    481    
Eget kapital exkl ända- 
målsbestämda medel 15 294 12 337 11 420    
          
Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efter-
följande resultat- och balansräkning med tilläggsupplys-
ningar.
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RESULTATRÄKNING

 
Not 

1
2015-01-01 

-2015-12-31
2014-01-01 

-2014-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.      
Anslag 2 10 200 398  9 987 913  
Bidrag 3 3 504 645  3 611 967  
Avgifter 4 4 176 076  3 841 465  
Övriga intäkter  719 633  948 899  
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  18 600 752  18 390 244  
      
Rörelsekostnader      
Lämnade bidrag och anslag  -155 000  -115 750  
Övriga externa kostnader  -10 912 353  -11 058 283  
Personalkostnader  -6 940 120  -6 939 513  
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 5 -23 467  -23 467  
Summa rörelsekostnader  -18 030 940  -18 137 013  

Rörelseresultat  569 812  253 231  
      
Finansiella poster      
Finansiella intäkter 6 2 386 873  663 186  
Summa finansiella poster  2 386 873  663 186  

Resultat efter finansiella poster  2 956 685  916 417  
 

Årets resultat  2 956 685  916 417  
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BALANSRÄKNING

Not 2015-12-31 2014-12-31
1

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Nyttjanderätt IndTA 7 0  100 000  
Summa immateriella anläggningstillgångar  0  100 000  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 8 0  23 467  
Summa materiella anläggningstillgångar  0  23 467  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i intresseföretag 9 23 263  23 263  
Summa finansiella anläggningstillgångar  23 263  23 263  

Summa anläggningstillgångar  23 263  146 730  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m. m.      
Varulager  101 682  180 113  
Summa varulager  101 682  180 113  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  260 212  304 263  
Övriga fordringar  255 394  195 293  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  289 013  144 680  
Summa kortfristiga fordringar  804 619  644 236  
      
Kortfristiga placeringar      
Övriga kortfristiga placeringar 10 18 730 740  16 565 354  
Summa kortfristiga placeringar  18 730 740  16 565 354  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  6 070 174  4 975 508  
Summa kassa och bank  6 070 174  4 975 508  

Summa omsättningstillgångar  25 707 215  22 365 211  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  25 730 478  22 511 941  
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BALANSRÄKNING

Not 2015-12-31 2014-12-31
1

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Ingående behållning      
Ingående behållning  12 336 873  11 420 456  
Årets resultat  2 956 685  916 417  

 
      
Ändamålsbestämda medel      
Prisfonder 11 753 598  799 749  
Övriga fonder 12 448 039  477 039  

 
Summa eget kapital  16 495 195  13 613 661  
      
Avsättningar      
Övriga avsättningar 13 3 799 038  3 771 177  
Summa avsättningar  3 799 038  3 771 177  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  538 784  328 592  
Övriga skulder  125 843  148 867  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  4 771 618  4 649 644  
Summa kortfristiga skulder  5 436 245  5 127 103  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  25 730 478  22 511 941  
      

 

 
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
 
Ställda säkerheter  Inga Inga  
     
Ansvarsförbindelser  Inga Inga  
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Redovisning har skett enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd (2008:1) och god redovisningssed i Sverige. 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år om inte annat anges nedan.

Nyckeltalsdefinitioner
Kassalikviditet (%) 
Omsättningstillgångar (exklusive lager) i förhållande till kortfristiga skulder. 
 
Soliditet (%)
Eget kapital, exklusive ändamålsbestämda medel, i procent av balansomslutning.

 Not 2 Anslag

 2015 2014  
    
Riksidrottsförbundet 6 184 912 5 278 574  
Sok anslag 1 254 888 1 680 175  
HKV: Org.stöd 1 902 706 2 174 164  
HKV: Orgstöd, Uppdrag 857 892 855 000  
 10 200 398 9 987 913  

 

Not 3 Bidrag

 2015 2014  
    
Sponsor- och frivillig bidrag 553 271 377 362  
Stimulansbidrag 387 041 660 000  
Lönebidrag 179 868 180 048  
Stiftelsen John Hedins Skyttefond 25 000 25 000  
Stiftelsen Skolskyttefrämjandet 0 50 000  
Kronprinsessan Margaretas Landstormfond 200 000 0  
Idrottslyftet 2 159 465 2 319 557  
 3 504 645 3 611 967  

Not 4 Avgifter

 2015 2014  
    
Tävlingslicenser 1 698 476 1 630 825  
Deltagaravgifter 799 100 530 640  
Årsavgifter 1 678 500 1 680 000  
 4 176 076 3 841 465  

 
Not 5 Avskrivningar
Inventarier och nyttjanderätter skrivs av baserade på en bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd. 
Avskrivningstid 5 år.
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Not 6 Finansiella intäkter

 2015 2014  
    
Ränteintäkter 520 9 856  
Valutakursvinst 385 2 671  
Realisationsvinst av värdepapper 2 385 968 650 658  
 2 386 873 663 185  

 
Not 7 Nyttjanderätt IndTA

 2015-12-31 2014-12-31  
Ackumulerade anskaffningsvärden    
Ingående anskaffningsvärde 500 000 500 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 000 500 000  
    
Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar -400 000 -300 000  
Årets avskrivningar -100 000 -100 000  
Utgående ackumulerade avskrivningar -500 000 -400 000  
    
Utgående redovisat värde 0 100 000  

 

 Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

 2015-12-31 2014-12-31  
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 1 120 698 1 120 698  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 120 698 1 120 698  
    
Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar -1 097 231 -1 073 764  
Årets avskrivningar -23 467 -23 467  
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 120 698 -1 097 231  
    
Utgående redovisat värde 0 23 467  

 

Not 9 Specifikation andelar i intresseföretag

Namn Kapitalandel Antal andelar Bokfört värde
 
Pool 2 Tusen Ekonomisk förening 2,3 % 1/44 23 260
Sävsjö Skyttecenter Ekonomisk förening 36 % 36/100 3
   23 263
     
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat
Pool 2 Tusen Ekonomisk förening 716421-3859 Stockholm 4 595 796 3 554
Sävsjö Skyttecenter Ekonomisk förening 769607-7497 Sävsjö -88 407 38 295
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 Not 10 Aktier och andelar

Namn Anskaffningsvärde Marknadsvärde
Aktier 6 211 240 6 614 575
Hedgefonder 3 319 500 3 396 050
Räntor 9 200 000 9 671 603
 18 730 740 19 682 228

  
Not 11 Prisfonder

 2015-12-31 2014-12-31  
    
Kajsa & Henry Pantzars fond 169 586 169 586  
K-A Norlins Ungdomsfond 176 123 188 123  
Ola Olssons Prisfond 25 667 25 667  
S:t Eriksfonden 123 939 124 090  
Skyttesportens vänner 14 284 20 284  
Eidem 244 000 272 000  
 753 599 799 750  

Not 12 Övriga fonder

 2015-12-31 2014-12-31  
    
Folke Bernadottes Fond 0 32 453  
Norma Jubileums Fond 61 190 61 190  
T Holbergs Minnesfond 10 254 10 254  
P Nohres Skyttefond 71 963 85 963  
Prins Eugens Fond 111 423 111 423  
John Nilssons Fond 126 292 126 292  
FSR Minnesfond 66 917 49 464  
 448 039 477 039  

 

Not 13 Övriga avsättningar

 2015-12-31 2014-12-31  
    
Steve G 50 års fond 217 305 223 305  
Anläggningstekniska rådet 49 827 51 420  
Miljöåtgärder 180 609 213 937  
Ny organisation 1 110 798 1 315 078  
Riktade projekt ungdom 893 619 1 067 437  
Elitstöd 500 000 900 000  
Rekrytering och utbildning 515 000 0  
Juridiskt stöd 150 000 0  
Flyttkostnader 40 000 0  
Utbildning besiktningsmän 100 000 0  
Ungdomsverksamhet Sporting 41 880 0  
 3 799 038 3 771 177  

  
Stockholm april 2016 

Ordförande Jimmy Persson, Bo Ohlsson, Mikael Svensson, Margareta Ekberg Emilsson, Hanna Karlsson, 
Lars Lennartsson, Christina Åhlstedt, Robert Wälikangas, Michael Strindholm, Patrik Johansson, 

Mats Larsson och generalsekreterare Mikael Jansson.
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen för SVENSKA SKYT-
TESPORTFÖRBUNDET för räkenskapsåret 2015.
 
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.
 
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på 
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rim-
lig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentli-
ga felaktigheter.
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsre-
dovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfö-
ras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och rimligheten 
i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsre-
dovisningen.
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
 
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av SVENSKA SKYT-
TESPORTFÖRBUNDETs finansiella ställning per 2015-12-
31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.
 
Jag tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen.
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  
författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även revi-
derat styrelsens förvaltning för SVENSKA SKYTTESPORT-
FÖRBUNDET för räkenskapsåret 2015.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
förbundets stadgar.
 
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om för-
valtningen på grundval av min revision. Jag har utfört revi-
sionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
utöver min revision av årsredovisningen granskat väsent-
liga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättnings-
skyldig mot förbundet. Jag har även granskat om någon 
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med för-
bundets stadgar.
 
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
 
Uttalanden
Jag tillstyrker att förbundsmötet disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 
 
Piteå den 10 maj 2016 
   
Lars Lundqvist
Auktoriserad revisor

Till Förbundsmötet i SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET, Org.nr 802003-1707
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