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VERKSAMHETSPLAN 2023 
 

Målsättning för 2023  
• StSF ska hålla sig väl underrättad om och stödja verksamheten i de till distriktet. anslutna 

föreningarna genom att arrangera föreningsträff(ar) för att informera sig om föreningarnas 

verksamhet och deras behov av stöd, 

• Utöka samarbete med parasport. 

• Medverka till att SvSF’s digitala utbildningar sprids med mål att nya ledare rekryteras. 

• Pistolsektionen av StSF har som uppgift att främja pistolskyttet. 

Detta sker exempelvis genom att aktivt stötta föreningar med arbetet att få fler personer att 

börja skjuta pistol. 

• Gevär: Att genomföra Förbundsmästerskap, Distriktsmästerskap samt övrig planlagd 

verksamhet. Samverkan inom Region Öst för att sprida arrangeramangen kring tävlingar i 

regionen. Planerings och förberedelsearbete och genomföra NM 2023 i samverkan med 

Upplands skyttesportförbund. 

• Lerduva/viltmålsektionerna målsättning noterad separat 

• Bevaka blydebatten där blyhagelförbudet omedelbart fått påverkan på verksamheten. 

 

Verksamhetsidé:  
• Vi arbetar för skyttet som en idrott, med samhällsansvar där alla kan delta på lika villkor.  

• Vi verkar för skytte som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik elit.  

• Vi verkar för att alla ska kunna delta oavsett ålder, bakgrund och fysiska förutsättningar. 

• Vi tillvaratar olika grenars intressen varvid stor variation ska råda.  

 

 

Värdegrund  
Glädje och gemenskap – Demokrati och delaktighet – Allas rätt att vara med – Rent spel  

 

Långsiktiga mål:  
Styrelsen, föreningarna och skyttar/medlemmar ska känna till innehållet i SvSF:s dokument om 

skyttets värdegrund och verksamhetsidé, ”Skyttesporten vill”.  
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Tränings-och Tävlingsaktiviteter  
Långsiktiga mål:  
Vi bedriver Skyttesport i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. 

Ge barn och ungdomar och 65+ en meningsfull fritid där hänsyn tas till individernas olika behov, 

förutsättningar och utvecklingstakt 

Introducera fysisk träning för att stärka kroppen och förebygga skador (core och kondition). 

Öka antalet lösta tävlingslicenser och deltagarantalet i föreningarnas verksamhet inom alla åldrar. 

Skapa träningsaktiviteter som passar alla och inte enbart syftar till tävlingsutövandet. 

Ge alla möjlighet att delta i distriktets tävlingar. 

De grenar som finns i SvSF regelverk ska finnas tillgängliga och ha utövare. 
StSF ska tillhöra den svenska eliten i flertalet grenar, individuellt såsom i lag.  

 

 

Utbildning  
StSf och distriktets sektioner ska i samråd SvSF sektionsstyrelser ansvara för 

utbildningsverksamheten inom distriktet.  

Utbildningsansvarig i distriktets styrelse ansvarar för att sektionsgemensamma och distriktets 

övergripande utbildningar genomförs och sektionerna ansvarar för utbildning på sektionsnivå. 

Utbildningsansvarig kommer att sammankalla sektionernas representanter samt breddtränarna vår 

och höst för att ta del av vilka utbildningar dessa planerar och har genomfört. 
 

Långsiktiga mål:  
Styrelse och grenledare inom StSF ska ha en fortsatt hög kompetensnivå.  

Breddtränare erbjuder utbildning av föreningstränare och biträdande föreningstränare.  

Föreningstränare vidareutbildar skyttar inom den egna föreningen dvs. att medlemmar erbjuds 

utbildning som stimulerar till personlig utveckling och därmed föreningens utveckling. 

Tränare och ledare erbjuds goda möjligheter att utveckla sitt ledarskap. 

 

Målsättning 2023 
• Medverka till att SvSF’s digitala utbildningar sprids med mål att nya ledare rekryteras. 

• Aktivt anmäla skjutledare till SvSF:s digitala skjutledarutbildning. 

• Distriktsgemensam utbildning i bland annat utbildningsmodulen i Idrottonline planeras för 

under 2023. Målgruppen är distriktsstyrelsen, sektionsstyrelserna och grenledarna.   

• Styrelsen kommer att ha en styrelseutbildning/planeringskonferens uppdelad i två delar en 

kväll (27 mars) och en dag (2 april) i syfte att utbilda nya ledamöter och för att planera 

verksamhetsåret samt förbundsstyrelsens arbete. 

• Idrottspsykologi och kost – undersöka vad som finns genom SISU mfl för att sedan erbjuda 

distriktets funktionärer och föreningar. 

• Gevärsektionen behöver rekrytera en, helst två breddtränare som sedan erbjuds adekvat 

utbildning. 

 

Av sektionernas verksamhetsplaner framgår hur deras utbildningsinsatser för 2023 planeras. 
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Förbunds- och Föreningsutveckling  
Långsiktiga mål:  
Förbundet ska föra en öppen, snabb och korrekt kommunikation med föreningar och medlemmar. 

Vid föreningsträffar ska föreningar och medlemmar utvecklas genom kunskapsöverföring. 

 

Ekonomi  
Långsiktiga mål:  
Stockholms Skyttesportförbund (StSF) ska ha en ekonomi i balans. 

Verksamheten som bedrivs inom förbundet skall på sikt vara ekonomiskt självbärande.  

 

VERKSAMHETSPLAN 2023 Lerduva/Viltmål 
Verksamhetsåret 2023 kommer i stort att kopiera de senaste. Intresset för att skjuta 

”sportskyttegrenar” förutom skeet och sporting är lågt och förtroendet för förbundet har sviktat 

under lång tid. För att synliggöra förbundet för de aktiva men även stimulera fler att deltaga i vår 

tävlingsverksamhet, och därmed öka antalet lösta tävlingslicenser, hoppas vi kunna erbjuda en 

ekonomisk stimulans till de som företräder klubbar i vårt distrikt vid SvSF:s SM och riksmästerskap 

Planer finns också på att hålla ett seminarium i handladdning (till att börja med gevärsammo) för alla 

som vill. Vi får återkomma om det visar sig finnas tillräckligt med intresserade. 

 

VERKSAMHETSPLAN 2023 Gevär 
Verkar med sina grenledare för att genomföra tävlingar inom de grenar de ansvarar för. 

Förutom Distriktsmästerskap och Förbundsmästerskap också se till att stimulera klubbar till att 

genomföra inbjudningstävlingar inom Stockholm. Exempel är Hemmabaneserien luftgevärm 

Stockholmsserien korthåll, Vår/höstluft, Fältskytteserien, NM uttagningar och Skyttiaden. 

Under året kommer flera stora tävlingar hållas inom regionen och där kan arrangerande klubbar 

behöva centralt stöd för genomförandet. Främst är det NM som samarrangeras med Uplands 

Skyttesportförbund, men även Skol SM och större fältskyttearrangemang.  Sektionen efterlyser också 

personer som kan utbildas till breddtränare för att stötta klubbars ungdomssatsningar som behövs 

för att kunna rekrytera och behålla unga skyttar. 
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VERKSAMHETSPLAN 2023 Pistol 
 

Följande områden och aktiviteter planerar förbundet att arbeta med under 2023 

 

Ungdomsverksamhet 
Sektionen ska aktivt arbeta med att uppmuntra till att fler ungdomar börjar med luftpistolskytte och 

att få befintliga ungdomsskyttar fortsätta att skjuta. 

Detta genom att tillsammans med Stockholms föreningar planera och arrangera aktiviteter och 

tävlingar, exempelvis Svenska Ungdomscupen 

 

Distriktsmästerskap 

Sektionen ska tillsammans med Stockholms föreningar arbeta med planering och utförande av 

Distriktsmästerskap i sportgrenarna: 

• Luftpistol 

• Sportpistol 

• Grovpistol 

• Standardpistol 

• Snabbpistol 

• Fripistol 

 

Regionsmästerskap 
Sektionen ska tillsammans med föreningar planera och arrangera de regionsmästerskap som Svenska 

Skyttesportförbundet tilldelar oss. 
 

Kommunikation 
För att få fler personer intresserade av att skjuta sportskyttedisciplinerna ska förbundet stötta 

föreningar med disciplinspecifika träningar.  

 

Andra tävlingar 
Utöver dessa tävlingar så ämnar vi arrangera en inomhustävling under vinterhalvåret för att hålla 

utomhusgrenarna vid liv under vintern.  

Vi ämnar även att arrangera tävlingar i Mixlag, främst luftpistol men kanske någon annan disciplin 

utifrån vad medlemmarna efterfrågar. 

 

 


