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Under 2017 fortsatte utvecklingen av tävlingskalen-
dern; under året har betallösningar implementerats 
i systemet likväl som serie och rankingsystem. Kalen-
dern utvecklas fortfarande, men nu i form av förbätt-
ringar. Att få alla sektioner och föreningar att använda 
tävlingskalendern är nästa utmaning som jag ser det 
och det jobbet måste hela förbundet jobba med. 

Som tidigare är det viktigt att visa på ett högt medlemsantal 
i förbundet, detta är viktigt vid det politiska påverkansar-
betet både nationellt och på EU-nivå. Förbundet har fortsatt 
varit aktiv tillsammans andra organisationer som bollplank 
åt statens utredare avseende implementeringen av EU:s 
vapendirektiv i svensk lag. Min bedömning är att vi som 
förbund varit framgångsrika i detta arbete då påverkan av 
implementeringen ser ut att bli minimal för förbundets 
verksamheter. Del två av utredningen kommer att fortsätta 
under 2018, och förbundet kommer att vara fortsatt aktiv i 
frågorna.  

Som frivillig försvarsorganisation har förbundet under året 
fortlöpande utfört uppdragsutbildningar, där vi har utbildat  
instruktörer på automatkarbin samt ammunitionsmän åt

försvarsmakten. Förbundet har även varit behjälpliga vid 
genomförandet av SM AK4.
 
Sportsligt så tog våra viltmålsskyttar, ledda av Emil Mar-
tinsson, flera individuella medaljer och lagmedaljer vid 
luftvapen-EM i Slovenien, damjunioren Isabelle Johansson 
erövrade ett silver i luftgevär och det svenska damjunior-
laget i pistol vann guld i den nya tävlingsformen för lagtäv-
lingar. 
 
Vid VM i FITASC Sporting erövrade Rebecka Bergkvist en 
silvermedalj, vilket också resulterade i att hon blev ut-
nämnd till Årets skytt. Vid EM i Azerbajdzjan plockade den 
svenska truppen hem fjorton medaljer.

Till alla våra engagerade medlemmar i föreningar, distrikt 
och sektioner riktar vi ett stort tack för ert aldrig svikande 
engagemang! Vi tackar även våra sponsorer, särskilt Norma 
Precision AB, inklusive Gyttorp och RWS för deras stöd till 
vår verksamhet.

Patrik Johansson
Generalsekreterare

Lag-guld i 300 m liggande i EM i Baku 2017. Fr.v: Marie Enqvist. Elin Åhlin och Anna Normann
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Ekonomi
Sammanfattningsvis kan årets resultat om 825 889 kronor noteras och balansomslutning om cirka 26,1 miljoner kronor. 

Kategori 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Medlemmar 63207* 72580* 81412 92535 98104 107820

Föreningar 1184 1154 1127 1104 1087 1073

Tävlingslicens 5473 5605 5700 5829 6122 5329

Omsättning 21132 19236 20070 20297 20675 20018

Antal lossade skott i tusental 33225 36802 37920 33489 40423** 38159**
                        (833 st)                 (732  st)

Medlemmar och föreningar

Medlemsantalet 2017 var 107 820 (98 139) varav 19 978 (21 590) kvinnor.
Tävlingslicenserna uppgick till 5 329 (6 122), fördelat per sektion: gevär 2 568 (2 927),
pistol 1 054 (1 259), lerduva 1 497 (1 697), viltmål 210 (239). Antalet föreningar var 1 068 (1 087). 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 fören-
ingarnas inskickade årsrapporter.
** Baserat på antal inskickade rapporter.

Samarbete Försvarsmakten
Under året har 18 nya skjutinstruktörer utbildats på den av Försvarsmakten nya framtagna övningsförteckningen. SvSF 
har varit behjälplig vid de 18 GU-F (Grundutbildning för Frivilligpersonal) som Försvarsmaktens Frivilligorganisationer 
har ansvaret för. Där har 19 skjutinstruktörer varit anspråkstagna och 152 elever genomfört 40 timmar skjututbildning 
med AK4 B. Vidare har SvSF genomfört instruktörsutbildning och grundutbildning i ammunitionstjänst i Stockholm och 
i Boden. SvSF har under året varit Luftstridsskolan behjälplig med kadettutbildning i vapentjänst. Tre skjutinstruktörer 
har under året genomfört Försvarsmaktens instruktörskurs grunder och fått en deltagare examinerad vid en kurschefs-
kurs. En skjutinstruktör har fått fast anställning i Försvarsmakten för att vidareutveckla försvarsmaktspersonal i vapen-
tjänst. Till detta kommer att SvSF varit Hemvärnet behjälpliga vid genomförandet av SM AK4. 

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 4



SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 5

Politiska områden
 
Remisser
Förbundet har under det gångna året svarat på ett fler-
tal remisser. Vissa av dem kan påverka vår idrott som till 
exempel EU:s vapendirektiv, andra remisser har rört saker 
som inte har någon direkt påverkan på verksamheten, till 
exempel vapenamnesti och tullregler.

EU:s vapendirektiv
En utredning om implementeringen av EU:s vapendirektiv 
har genomförts av regeringens utredare Kazimir Åberg. 
Trots att det inte var en statlig offentlig utredning SOU så 
har SvSF med flera andra intresseorganisationer inbjudits 
av utredaren till att lämna synpunkter och ståndpunkter. 
I början av 2018 kommer utredarens förslag ut på remiss. 
Vi har tillsammans med andra organisationer, bland annat 
Svenska Jägareförbundet och Svenska Pistolskytteförbun-
det, fortsatt att arbeta med påverkansarbete under hela 
2017 i många diskussioner, skrivelser och samtal med 
beslutsfattare. 
 
 

Utbildningsprojektet 
Utbildningsstrategi 2017 avslutades under året och en ny 
plan för 2018—2021 har tagits fram. Under året har vi 
främst jobbat med föreningsnivån och breddtränarna har 
genomfört biträdande föreningstränarutbildningar och 
föreningstränarutbildningar runt om i landet.  

D-coachutbildningen är ISSF:s basutbildning för tränare 
och genomfördes för lerduva i Stockholm den 1—3 de-
cember. Sju svenska tränare gick utbildning och är nu av 
ISSF licensierade D-coacher. Utbildningen genomfördes av 
den brittiska toppcoachen Malcolm Allen och huvudinrikt-
ningen var skeet. Kursen består bland annat av grundläg-
gande utbildning inom områden som skjutteknik, fysisk 
och mental träning samt träningsplanering. Syftet med 
D-coachutbildningarna är att höja tränarkunskapen runt 
om i världen och vi ser att dessa ska ingå i vår utbildnings-
strategi i framtiden. De kommer att ligga som ett naturligt 
steg för föreningstränare när de genomfört SvSF:s egna 
utbildningar. 
 
 

SvSF:s tävlingskalender  
och IndTA  
Under året fortsatte arbetet med tävlingskalendern och det 
administrativa tävlingssystemet IndTA. Mycket arbete har 
lagts ner på funktioner som klassificering samt beräkning 
av serier och ranking. Många mindre funktioner har även 
utvecklats och förfinats. Från och med 2018 kommer nu 
samtliga sektioner att kunna använda systemet fullt ut.  
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Föreningsstödet
Idrottslyftet är regeringens satsning på barn och ungdomar 
och inom ramen för detta har Riksidrottsförbundet (RF) 
under året tilldelat SvSF 2 151 340 kr i föreningsstöd.  
Föreningsstödet är pengar som oavkortat ska gå till våra 
föreningars barn- och ungdomssatsningar och fokus i år 
låg på satsningar på utbildning samt inköp av elektronisk 
utrustning till skytteanläggningar.  
 
Totalt inkom 135 ansökningar och dessa var tillsammans 
på över 9,3 miljoner. Föregående år inkom 152 ansökning-
ar med önskan om medel på strax över 5,2 miljoner. Att 
antalet ansökningar minskat och beloppet gått upp beror 
på att fokus är på anläggningssatsningar. Dessa är generellt 
sett mer kostsamma än till exempel vapeninköp samt att de 
kräver en större arbetsinsats av föreningen.
 
De 135 ansökningarna kom från 113 föreningar fördelade 
på gevär 81 % (80 % år 2016), pistol 10 % (13 %), lerduva 
5 % (5 %) och viltmål 4 % (2 %). Av dessa föreningar hade 
39 stycken inte erhållit medel de senaste tre åren eller ens 
sökt om medel tidigare. Förra året var samma siffra 25 
föreningar och en ökning är mycket positivt då vi vill att så 
många föreningar som möjligt kan ta del av medlen. 

Fördelningen av medlen gjordes enligt följande  
principer: 
• Generellt har Idrottslyftsgruppen arbetat utifrån att så 
många föreningar som möjligt ska få ta del av medlen. 

• 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 organisationsnummer eller 
som inte har slutfört eller redovisat tidigare års Idrotts-
lyftsärenden. 

• Utbildningssatsningar innehållande SvSF:s utbildning för 
biträdande föreningstränare och/eller idrottens barn- och 
ungdomsledarutbildning Plattformen har beviljats medel. 
 
• Då det främst är gevärsföreningar som tidigare år har 
ansökt om medel har pistol-, lerduve- och viltmålsförening-
ar prioriterats. 

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

• Geografisk spridning av medlen har också eftersträvats.   

Idrottslyftet och andra riktade stöd från RF 

Luft-EM 2017, damjuniorerna, fr.v: Rebecka Andersson, Josefine Thörnkvist och My Henriksson.



De beviljade ansökningarna kom från 53 föreningar och 
dessa fördelas på följande sätt mellan våra distrikt (2016 års 
siffror inom parentes).   
 
Fördelning av 2017 års beviljade Idrottslyftsansökningar: 

Distrikt   
 

Antal föreningar Antal ansökningar

Blekinge 1 (5) 1 (5)

Dalarna 1 (2) 1 (2)
Gotland 0 (4) 0 (4)
Gävleborg 4 (1) 4 (1)

Halland 3 (8) 3 (11)
Jämtland-Härjedalen 0 (2) 0 (2)

Norrbotten 2 (2) 2 (2)

Skåne 7 (14) 7 (15)

Småland 3 (9) 3 (9)
Stockholm 5 (4) 5 (5)
Södermanland 3 (3) 3(4)

Uppland 2 (5) 2 (5)
Värmland 3 (4) 3(8)

Västerbotten 2 (2) 2 (4)

Västergötland 12 (8) 12 (8)

Västernorrland 1 (1) 1 (1)

Västmanland 0 (2) 0 (2)
Västsvenska 0 (6) 0 (8)
Örebro Län 2 (2) 2 (2)
Östergötland 2 (4) 2 (4)

Övriga bidrag
Under 2017 fick SvSF även ett bidrag från Kronprinsessan 
Margaretas Landstormsfond. Totalt fick förbundet 100 000 
kronor till att genomföra föreningsträffar i våra distrikt. 
SvSF besökte under året Småland, Västerbotten, Västergöt-
land, Västernorrland och Västsvenska. Då Småland är det 
största distriktet, sett till antalet föreningar, genomfördes 
här två träffar och i resterande distrikt en träff. 
 
Till träffarna bjuds både distriktets föreningar och di-
striktsstyrelse in. Under träffarna lyfts aktuella ämnen 
vilket gör att programmet har förändrats lite under året. I 
början av året ställdes flera frågor kring arbetet i distrikten 
och föreningarna, men dessa minskades sedan ner för att 
ge plats åt förbundets jämställdhetsarbete. Under träffarna 
har även ett större informationspass hållits om till exempel 
Idrottslyftet, utbildningssatsningen, SäkB, anläggningsbi-
drag, tävlingskalendern, den nya samt SvSF som frivillig 
försvarsorganisation. 
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Föreningarna kunde söka medel inom två olika kategorier: 
utbildning och anläggning.  Av de projekt som beviljats 
medel har totalt 47 genomförts av föreningarna under året. 
Av dessa var det till sist endast ett projekt inom utbild-
ning som genomfördes. Detta innehöll deltagande i SvSF:s 
utbildning för föreningstränare samt deltagande i idrottens 
barn- och ungdomsutbildning Plattformen. Resterande 46 
projekt utgjordes av inköp av elektronisk markeringsut-
rustning, lerduvekastare och skyttesimulatorer.

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 1 876 000 kr och har bland annat 
gått till: 
 
• Utbildningsprojektet (se separat redogörelse). 
 
• Arbete med barn- och ungdomsfrågor.  
 
• Sektionernas verksamhet för ungdomar upp till 25 år.  
Medlen har möjliggjort att fler ungdomar har fått åka på lä-
ger och möjliggjort deltagande på Grand Prix-tävlingar eller 
motsvarande (deltagande i EM eller VM har inte finansie-
rats av dessa medel). Genom dessa aktiviteter har vi byggt 
riksomfattande nätverk bland lovande skyttar.   
 
• Skyttegymnasiets verksamhet i form av bidrag till delta-
gande vid en tävling utomlands.  
 
• Administration och marknadsföring av Idrottslyftet.

Josefine Thörnkvist, Jonas Fyrpihl och Pontus Schmidt på Världscu-
pen i München. 

Filip, Oskar och Viktor Hedblom från Borås fick prova på pistol 
under SM-veckan. 



biträdande föreningstränarutbildningar och föreningsträ-
narutbildningar. SvSF har även försökt att uppmuntra till 
utbildning via de mediala kanalerna. 
 
Att bygga grupper och laganda
Att gemensamt träna skytte och att inte enbart genomföra 
drop-in-verksamhet ser vi är en viktig framgångsfaktor 
för att få behålla barn och ungdomar i skyttet. Inom detta 
område har vi försökt att påverka föreningarna via våra me-
diala kanaler och vid fysiska träffar som föreningsträffarna. 
Vi har inom sektionerna arbetat med att bygga grupper ge-
nom läger och gemensamma resor till tävlingar. Inom vissa 
grenar har även regionala träningsgrupper skapats. Under 
året har även läger på distriktsnivå erbjudits ekonomisk 
hjälp via Idrottslyftet och sju distrikt genomförde sådana. 

Ge alla en möjlighet att delta
Större delen av SvSF:s föreningsbidrag har under året till-
delats projekt som innehåller inköp av elektroniska tavlor, 
lerduvekastare, simulatorer och liknande.

Samarbete över gränserna
Genom att samarbeta med andra föreningar kan en för-
längd säsong erbjudas. Förlängda säsonger gör att vi 
förhoppningsvis inte tappar utövare som vi tidigare gjort 
under säsongsuppehåll. Vi har försökt skapa medvetenhet 
kring detta hos föreningarna, vilket görs vid till exempel 
föreningsträffar. 
 
Elitverksamhet och dess stöd
Under 2017 gjorde vi några personella förändringar i elito-
rganisationen, Christer Svensson (FK lerduva) valde av per-
sonliga skäl att inte förlänga sin tjänst efter OS 2016. Under 
2017 har Jonas Edman verkat som tillförordnad förbunds-
kapten för lerduva. Det anställdes också en förbundskapten 
för pistol på ca 20%. Denna tjänst besattes av Jonas Fyrpihl, 
han jobbar med detta parallellt med sin tjänst som lärare 
på skyttegymnasiet i Sävsjö. Vi får på detta vis ett bra flöde 
från juniorelit till seniorelit. Elitorganisationen i övrigt 
är oförändrad med Jonas Edman som sportchef och Mats 
Eriksson som förbundskapten för gevärsskyttarna. Elito-
rganisationen jobbade naturligtvis tätt tillsammans med 
sektionerna och deras ledare för att på bästa möjliga sätt 
skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra elitskyttar 
och för de som kommer underifrån.

Stimulansbidrag Idrotten Vill
SvSF har under 2017 genomfört ett testevent på pistol 
i denna nya tävlingsform, och under 2018 kommer ett 
gemensamt event för både pistol och gevär att genomföras. 
Målet med projektet är att stärka lagandan ute i förening-
arna.

Utvecklingsplan barn- och ungdomsverk-
samheten 2017–2019
SvSF:s barn- och ungdomsverksamhet fortsätter som plane-
rat utifrån den utvecklingsplan som togs fram under 2016.  
Målet är att skyttesporten ska erbjuda barn- och ungdomar 
en attraktiv verksamhet, där man får chans att utvecklas 
och där man vill stanna kvar en lång tid. De prioriterade 
områden presenteras här nedan tillsammans med en redo-
görelse om vad vi gjort under 2017:

Rekrytering och utbildning av ledare och 
tränare
En fortsatt utbildning av ledare och tränare har skett inom 
bland annat Idrottslyftets föreningsstöd. Flera föreningar 
ansökte om medel, men tyvärr var det endast ett fåtal som 
genomförde sina projekt. Breddtränarna har genomfört 
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Stefan Nilsson på världscupen i Larnaca
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Under 2017 hade vi för första gången en enhetlig organi-
sation med avlönad förbundskapten inom alla olympiska 
discipliner. Träningsgrupperna har också samma struktur 
inom hela elitverksamheten med toppgrupp, utvecklings- 
och juniortrupp. Gevär och pistol har också börjat samverka 
för att på ett bättre sätt utnyttja gemensamma resurser.  

Året efter OS blir ofta ur ett elitperspektiv något av ett mel-
lanår och 2017 var inget undantag. Internationellt kunde 
vi se detta då vårt internationella förbund, ISSF, bestämde 
sig för att minska ner antalet världscuptävlingar från fyra 
till tre. Vi minskade också vår internationella medverkan på 
världscuptävlingar och mästerskap, detta var ett strategiskt 
val då vi ansåg oss behöva spara pengar för kommande 
mycket kostsamma säsonger. 

Riksidrottsförbundet har under 2017 genom sitt elitstöd 
bidragit med ett landslagsstöd på 1 500 000 kronor, utöver 
detta beviljades vi stöd på sammanlagt 603 000 kronor i 
”landslagsstöd projekt” för de fem elitprojekt som vi ansök-
te om medel till. Detta blir totalt 2 103 000 kronor i elitstöd 
från RF. Vi har också haft möjlighet att utnyttja personella 
resurser från RF:s elitavdelning till utbildningsinsatser 
inom områdena idrottspsykologi och Idrottsfysiologi.  
 
Utöver stödet från RF har vi också erhållit ett ekonomiskt 
stöd på 120 000 kronor från Sveriges Olympiska kommitté. 
Detta är ett riktat stöd till en personlig tränarresurs till en 
aktiv som ingår i SOK:s topp och talangprogram. Utöver 
detta betalade SOK inte ut något stöd till våra aktiva under 
2017. Vi har dock kvar aktiva i SOK:s stödprogram och un-
der 2017 ingick följande aktiva i topp och talangprogram-
met: Skeetskyttarna Marcus Svensson och Stefan Nilsson, 

samt gevärsskyttarna Lotten Johansson och Michaela Ar-
vidsson. 

Svenska skyttesportförbundens vision har under många år 
varit ”skytte i världsklass” och ambitionen med elitstödet är 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra toppskyttar 
så att de kan komma väl förberedda till internationella täv-
lingar samt för aktiva som är på väg upp, erhålla nödvändig 
erfarenhet och hårdhet så att de kan ta nästa steg på sin väg 
mot toppen, allt för att uppnå ”skytte i världsklass”. 

Verksamhetsmässigt har större delen av stöden gått till trä-
ningsläger och mästerskap. Vi har prioriterat ner världscu-
perna under 2017 och prioriterat andra bra internationella 
tävlingar där vi har fått mer skytte för pengarna. Gevär och 
pistol har genomfört ett flertal läger under året, några har 
genomförts i gemensam regi. Skyttarna i lerduvegrupperna 
har bland annat haft möjlighet att åka till Malaga tidigt på 
året för att, i ett behagligare klimat än vad vi har i Sverige, 
kunna förbereda sig och träna på ett optimalt sätt inför 
tävlingssäsongen.  
 
Projektet inom idrottspsykologi har fortsatt under året med 
Karin Moesch från RF:s elitavdelning som sakkunnig. Hon 
har på ett föredömligt sätt hjälpt oss höja våra kunskaper 
inom detta viktiga område.  

Femstegsutbildning är nu i stort genomförd och man har 
under året gått vidare med att jobba mera enskilt i skarpa 
miljöer. Under hösten genomförde vi tillsammans med ISSF 
en D-coachutbildning för lerduvecoacher i Stockholm. Detta 
är ett steg i att stärka vår nationella tränarkompetens på 
föreningsnivå.  

Lotten Johansson under världscupen i München. 
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Internationella mästerskap 
Det blev en medaljrik svensk sommar på den internationel-
la skyttescenen, sommaren 2017. 
Rebecka Bergkvist inledde med att ta sin andra raka 
VM-medalj i FITASC sporting, och det följde EM-skyttarna 
i Baku upp med fjorton EM-medaljer. Däremellan fick en 
coltjunior i engelskt sporting återigen kliva högst på pallen 
innan ännu en sportingjunior sköt hem en mästerskaps-
medalj.

Men innan sommaren inledes som vanligt mästerskapsåret 
med luftvapen-EM 2017 genomfördes detta mästerskap i 
Slovenien på skidorten Maribor. Som vanligt visade Run-
ning Target gänget att de är bland de bästa i världen med 
två stycken lagsilver och ett individuellt brons av Emil 
Martinsson. Den mycket talangfulla gevärsskytten Isabelle 
Johansson lyckades erövra ett silver i damjunior klassen. 
Under EM så genomfördes det också en separat test med 
en ny tävlingsform för lagtävlingar. I denna tävling lyckades 
våra duktiga pistol damjuniorer går hela vägen och vinna 
denna tävling. Sveriges trupp på EM bestod av totalt 16 st 
aktiva.   

Tidigt i juli sköts VM i fitasc sporting i Ungern. Rebecka 
Bergkvist åkte till Ungern som regerande världsmästare i 
damernas klass och det skulle bli pallen för Falköpingsskyt-
ten även denna gång. 
Totalt satte hon 176 av sina 200 duvor i den fyra dagar 
långa tävlingen, vilket räckte till silver. Resultatet var hela 
sex fler än de tre som fick skjuta isär om bronset. Bara 
ryskan Inna Alexandrova var bättre än Rebecka, med sina 
180 träff. Denna framgång var grunden till att Rebecka 
sedermera utsågs till Årets skytt 2017.

Närmast härefter var VM i engelskt sporting i England där 
15-årige Marcus Tullberg träffade 162 duvor och vann colt-
klassen för skyttar upp till 16 år. Han vann med hela elva 
duvors marginal till tvåan. Därmed försvarade han fjolårets 
seger i samma klass. 
 
Medaljrikt EM i Baku
I andra halvan av juli åkte 18 svenska skyttar och några 
ledare hela vägen till Baku i Azerbajdzjan. Där väntade EM, 
som visade sig bli ett ganska varmt och blåsigt sådant. För 
svensk del blev det även medaljrikt – hela fjorton medaljer 
räknades ihop till efter sista tävlingsdagen. Första svenska 
EM-medaljör i år blev Marie Enqvist från Eskilstuna då 
hon sköt till sig ett brons på i damernas 60 skott liggande. 
Några dagar senare var det dags igen för svensk medalj. 
Och inte bara en. När damernas 60 skott liggande på 300m 
avgjordes var det stor svensk dominans. Elin Åhlin, Bälgvi-
kens Skytteförening, säkrade guldet med sina 594 poäng. 
Bronset sköt Anna Normann, I16/Lv6 Skytteförening, hem 
med 589. Ett solklart svenskt lagguld blev det på köpet för 
damerna, med en segermarginal på hela 17 poäng ner till 
tvåan Tyskland. 

Elin Åhlin och Karl Olsson tävlade i den nya grenen mix-
lagtävling stående på 300m, de gjorde det så bra att de fick 
kliva upp på prispallen och mottaga silvermedaljer. 

Amir Akbarzadeh

Rebeckla Bergkvist tog VM-silver i FITASC Sporting

Pia Hansen och Andreas Norlén



Karl Olsson tog sedan ytterligare en medalj, denna gång på 
standardgevär 300, där han fick en bronsmedalj. Dubbla 
medaljer i herr skeet. För fösta gången på många år lycka-
des vi erövra en lagmedalj i en Olympisk disciplin, Stefan 
Nilsson, Marcus Svenson och Henrik Jansson lyckades med 
bedriften att erövra ett lagbrons. Stefan Nilsson lyckades 
också mycket bra individuellt, även här blev det en brons-
medalj.  
  
Viltmålsskyttarna levererade som vanligt. Redan på deras 
första dag blev det tre medaljer, individuellt guld till Jesper 
Nyberg, silver till Emil Martinsson och ett lagguld i regel-
bundna lopp. När tävlingarna fortsatte med blandade lopp 
så visade Emil återigen klass med individuellt gult, för laget 
räckte det till silver efter Ryssland. I juniortävlingen lycka-
des Andreas Bergström göra en fin insats och tog sin första 
internationella mästerskaps medalj då han knep ett silver i 
blandade lopp.  
 
VM i Compak Sporting 
I slutet av augusti gick VM i compak sporting i franska 
Signes. Här lyckades 16-årige Alfred Hellström skjuta hem 
juniorernas bronspeng efter att ha fått ihop 190 av 200 träff 
totalt. 
 
VM i Moskva
Det blev inte medalj, men skeetskytten Stefan Nilssons 
insats på VM i Moskva i september är ändå värd att nämna. 
Med 122 träff av 125 i grundomgången gick han raka vägen 
till final, sin tredje raka på internationella mästerskap. Väl 
där ställde två dubbelbommar till det för honom vilket gjor-
de att han missade pallen precis och slutade på fjärdeplats.

Junior VM
Under 2017 genomfördes för första gången ett separat juni-
or VM för gevär och pistolskyttar, detta mästerskap genom-
fördes i tyska staden Suhl. Vi hade en trupp med totalt åtta 
aktiva på plats. Bäst lyckades gevärsskytten Isabelle Johans-
son med en 10:e plats endast en poäng från finalplats. 

Internationella tävlingar
Under 2017 tävlade vi något mindre än vanligt på de störs-
ta internationella tävlingarna, detta var ett medvetet val 
då vi vet att kommande säsonger kommer att bli kostsam-
ma. Vi hade tex representation endast på två av 2017 års 
världscuper. Nedan följer ett sammandrag från några av alla 
de tävlingar som vi deltog i under 2017.

Världscupen Larnaca
Här visade Pia Hansen god form, hennes 70 träffade duvor 
räckte ända fram till Shoot off till Trapfinalen. Tyvärr blev 
hon utslagen och gick inte vidare till final. Övriga svenskar 
var en bit ner i listorna. 

Världscupen München
Vi hade endast en liten grupp aktiva på plats och tyvärr så 
hamnade de alla en bit ner i listorna i den tuffa konkurren-
sen. 
 
Juniorvärldscup i Porpetto
Lerduvesektionen hade till juniorvärldscupen i Porpetto 
tagit ut tre Skeet killar. Killarna gjorde stabila insatser men 
i den tuffa konkurrensen som råder hamnade de en bit ner i 
listorna. Anton Swahn var den som placerade sig högst upp 
med en 15:e plats. 
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Viltmålslandslaget visar upp sin medaljskörd från EM i Baku. Fr.v: Jesper Nyberg, Emil Martinsson och Niklas Bergström



European Youth League är en luftvapentävling för nations-
lag med juniorer som är max 18 år. Sverige hade återigen 
lyckats kvala in ett gevärslag till finalen som i år avgjordes 
i Osijek, Kroatien. Även ett svenskt pistollag fick möjlighet 
att skjuta finalen efter avhopp från annat land. Svenska 
gevärslaget som bestod av Isabelle Johansson, Johanna An-
dersson och William Gryden gjorde en mycket bra tävling 
och slutade på andra plats efter Ungern. Pistollaget som be-
stod av Martin Sörensson, Isac Ahlqvist och Pernilla Nordin 
Lander slutade fyra.

Swedish Cup
Vår egen internationella stortävling Swedish Cup genomför-
des traditionsenligt i Sävsjö direkt efter nyår och som van-
ligt var deltagarantalet riktigt bra. Att vi dessutom lyckas 
locka ett antal riktigt bra internationella toppskyttar vittnar 
om att tävlingen har ett bra ryckte. Bästa gevärsskytt blev 
en helt överlägsen Isabelle Johansson från Anderstorp. 
Bästa pistolskytt blev Karri Ritva från Finland. Båda dessa 
premierades med var sitt luftvapen från Walther för sina 
bedrifter.

Övriga tävlingar lerduva
Året började på bästa möjliga sätt för Andreas Norlén 
tävlande för Uppsala JSK då han på Cyperns GP gick till 
final i herrarnas Traptävling. Han slutade på en mycket bra 
andraplats. 
 
125 träff av Marcus Svensson på Köpen-
hamns GP  
Marcus Svensson har gjort det igen! På Köpenhamns GP 
tangerade han sitt svenska rekord med maximala 125 
träffade duvor. Han fortsatte att skjuta bra även i finalen 
som han vann efter en viss dramatik. Stefan Nilsson slutade 
femma i samma final.

Till juniortävlingen i finska Orimattila skickades totalt sju 
juniorer, fem på skeet och två på trap. Robin Helgosson från 
Vedum blev med sin 12:e plats bästa svensk i denna tävling.

Martin Andersson, Nimrod Jakt- och Sportskytteförening 
stod som segrade när Cyperns GP i Compak Sporting av-
gjordes i Nicosia.
 
Marcus Tullberg från Roslagens JSK segrade dubbelt i 
Nordic Fitasc Sporting som 2017 avgjordes i norska orten 
Sokna. Marcus segrade i såväl senior som junior klassen.

Guld till Rebecka Bergkvist på skandinaviska mästerskapen 
i Compak Sporting. Individuella framgångar blev det också 
genom Alfred Hellströms silver i juniorklassen och brons 
till Annika Johansson i damklassen samt silver i supervete-
ranklassen till Bengt Larsson. 

Landskamp och skandinaviskt mästerskap i nordisk-trap 
avgjordes i Sövdeborg. Norge segrade i lagtävlingen med 
Sverige på andra plats. Individuellt segrade Kent Stensson 
i seniorklassen. Nordiska rankingfinalen i Trap och Skeet 
avgjordes i Oslo, de svenska skyttarna gjorde bra ifrån sig 
och åkte hem med inte mindre än fem guldmedaljer.
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Marcus Tullberg överst på pallen

Fullträff

Marcus Svensson, svensk rekordhållare. 

Pernilla Nordin Lander under European Youth League
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Övriga tävlingar gevär, pistol och viltmål
På olympiabanorna i München arrangeras varje år i slutet 
på januari en stor luftvapentävling vid namn IWK, i år hade 
vi fem svenska skyttar på plats. Flertalet av dem gjorde 
stabila insatser men i den brutala konkurrensen som råder 
på denna tävling hamnade de en bit ner i resultatlistorna. 

Som vanligt visade våra svenska viltmålsskyttar fina resul-
tat när de tävlade i tjeckiska Plzen. Jesper Nyberg segrade i 
regelbundna lopp på 50m med Emil Martinsson som tvåa. 
Emil blev även två i blandade lopp på 10m. Laget fick även 
med sig fyra lagmedaljer hem. Karl Olsson från Eskilstuna 
slutade femma på gevärstävlingen i Plzen, i grundomgång-
en på 3x40 skott noterade Karl den imponerade poängen 
1177 som för övrigt innebar svenskt rekord. 

ISCH i Hannover är kanske den mest populära internatio-
nella tävlingen bland våra svenska pistol och gevärsskyttar, 
och som vanligt var en stor grupp svenska skyttar på plats. 
Mest lyckosam var Eskilstunas Karl Olsson som segrade i 
grenen 60 skott liggande, han blev dessutom trea i grenen 
3x40 skott. Jan-Olof Danielsson gjorde också en stabil insats 
då han gick till final på fripistolen där han till slut hamnade 
på 6:e plats.

Nordiska mästerskapen på 300m genomfördes i Danska 
Vingsted, Tyvärr var våra grannländer allt för starka i de 
flesta disciplinerna. Endast en medalj fick följa med hem till 
Sverige och då genom Anders Perssons brons i sekundfält.  

Sex svenska 300 metersskyttar fanns representerade på 
Europacupfinalen i Italienska Tolmezzo. Bäst lyckades Karl 
Olsson som blev tvåa på 3x20 och trea på 3x40. Per Sand-
berg fick också med sig en medalj hem då han kom trea på 
60 skott liggande. 

Den traditionella landskampen i Falling Target för pistol 
och gevär avgjordes 2017 i Sverige, med bra resultat för 
den svenska truppen.

Europacupfinalen på 25m genomfördes i Karlstad med 
fina resultat av Per-Anders Lander då han blev tvåa i såväl 
standard som grovpistol. Fyra svenska skyttar deltog i 
tävlingen.

Fyra svenska snabbpistolskyttar var i Wroclaw, Polen, och 
sköt dubbeltest, i den tuffa konkurrensen hamnade de dock 
en bit ner i listorna. 

Pistolsektionen åkte med fem juniorer till Ustka, Polen, för 
att för tionde gången delta i denna tävling. Ungdomarna 
gjorde bra ifrån sig med flertalet finalplaceringar.  

Det genomfördes en nationslagstävling på pistol mellan 
Norge och Sverige i Oslo. Sverige gick segrande ur lands-
kampen med sifforna 7–3.

Inte mindre än 14 svenska pistolskyttar deltog i de polska 
luftvapentävlingarna Baltic Cup och Amicus Cup. Våra skyt-
tar gjorde bra ifrån sig med bland annat seger i mixlagtäv-
lingen genom Per-Anders Lander och Vendela Sörensson. 
Även individuellt gick det bra med flertalet finalplaceringar.

En större grupp svenska pistolskyttar deltog på R.I.A.C cup 
i Luxemburg med mycket bra resultat Vi hade tre svenska 
skyttar i final alla tre dagarna. Mest lyckosam var junioren 
Amanda Jägersvärd då hon var i final vid två tillfällen och 
på prispallen en dag då hon blev två första dagen. Morgan 
Johansson, Vendela Sörensson, Oscar Nilsson, Pernilla 
Nordin Lander och Per-Anders Lander var alla i final någon 
av dagarna.

Pistolskyttarna Vendela Sörensson och Per-Anders Lander segrade i 
mixedlagtävlingen i Baltic Cup. 
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Riksidrottsgymnasium Skytte (RIG)
Riksidrottsgymnasium Skytte i Sävsjö fortsätter att stärka 
sin position i Skyttesverige. Inkomna ansökningar till höst-
terminen 2017 var 13 till antalet, därav 9 gevär och 4 pistol. 
I nuläget går det 28 elever på skolan. Skyttegymnasiet har 
haft 3 anställda tränare under året, Jonas Fyrpihl (pistol), 
Paul Larm (gevär) och Leif Steinar Rolland (gevär). 
10 elever från årskurs 1 sökte och fick godkänt från Rik-
sidrottsförbundet att gå ett fjärde år i Sävsjö.
 
Kansliet höll en organisationsföreläsning för alla elever på 
RIG:et i november månad. Kansliet gjorde totalt 4 besök 
under året. 

En av tränarna, Jonas Fyrpihl har under året gått en antido-
pingutbildning. 

Under det gångna året har det varit problem med ventila-
tionen i skyttehallen. Detta har åtgärdats genom att sätta 
in en joniseringsmaskin i hallen. Efter det har det blivit 
markant bättre. Belysningen inomhus har varit dålig. Detta 
har åtgärdats genom att byte av armatur skedde i både A- 
och B-hallen. 

Nationell Idrotts Utbildning (NIU)
Inkomna ansökningar till höstterminen 2017 var 7 till 
antalet, varav 5 blev antagna. Skyttegymnasiet hade höst-
terminen 17 elever.  Könsfördelningen var nio flickor och 
åtta pojkar. Det fanns en pistolskytt och resten var gevärs-
skyttar.  

Skolan genomförde fyra enkäter under året. De kallas för 
att ”Ta tempen på Hjalmar” och ställer frågor om till exem-
pel trygghet, studiero och mat.  

Kansliet gjorde ett besök på skolan under oktober månad.  
 
Ungdomsengagemang
Ungdomsrådet har under 2017 och tidigare år haft som 
fortsatt fokus att marknadsföra ungdomsrådet för Sveriges 
unga skyttar, visa att rådet finns och vad vi jobbar med. 
Detta har gett ett positivt utslag i sektionerna. Idag finns 
det ungdomsrepresentanter i förbundsstyrelsen, gevärssek-
tionen, pistolsektionen och i viltmålssektionen. Detta har 
bidragit till att ungdomsrådet har fått in ett ungdomligare 
perspektiv i grensektionernas arbete och i de frågor som 
behandlas.  

Efter årsmötet 2017 verkställdes det ett nytt arbetssätt för 
de som sitter i ungdomsrådet. Utvecklingen skulle bidra till 
ett effektivare arbete för medlemmarna i ungdomsrådet 
och alla grenar ute i landet.

Under årsmötet och skytteforum har man bjudit in ung-
domar från alla distrikt. Under båda evenemangen så har 
ungdomsrådet lyft fram olika ämnen som rör ungdomar 
eller ungdomsverksamheten.  I samband med årsmötet och 
skytteforum genomfördes det även aktiviteter och gemen-
samma middagar med ungdomarna som medverkade. Detta 
skapade en närmare kontakt med de ungdomsskyttar som 

Skyttegymnasiet Sävsjö, HT 2017



finns i Sverige och deras tankar och åsikter.  
 
Ungdomsrådet gav även under 2017 stöd för genomföran-
det av Stadium Sports Camp (SSC). Skyttesport var för elfte 
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.  

Under 2017 deltog över 7 900 barn och ungdomar inom oli- 
ka idrotter. Inom skyttesport så var det fullt alla fyra veckor
och varje vecka deltog 30 barn och ungdomar i olika åldrar. 
Stadium Sports Camp har även något som heter Multi testa, 
vilket innebär att det är runt 60 barn per vecka som prövar 
olika typer av sporter, däribland skytte. Skytte är även en 
aktivitet för 110 barn per vecka som åker på day campet. 
Rådet stöttade även upp evenemanget genom att medverka 
som ledare för skyttesporten.

Tidningen Svensk Skyttesport har under 2017 kommit ut 
med fyra tryckta nummer. I vanlig ordning har magasinet 
främst innehållit tidlösa reportage, porträtt och artiklar 
som syftar till att inspirera, väcka idéer och nyfikenhet. 
Strävan har även i år varit att alla det stå något om alla 
fyra grenar i varje nummer, med variation i fråga om själva 
disciplinerna. Vi har i magasinet också strävat efter att få 
med hela landet, kvinnor och män, unga och gamla, elit och 
bredd. 

Årets första Svensk Skyttesport gavs ut i cirka 4 600 exem-
plar, en ovanligt låg upplaga till följd av att antalet tävlings-
licensierade var färre än normalt vid tiden för utgivning. 
Till nummer två hade upplagan ökat till 6200.  
Nummer tre gavs ut i 6400 exemplar och nummer fyra

trycktes i 6600 exemplar. Förutom att gå till alla tävlings-
licensierade, går magasinet också till alla föreningar och 
distrikt. Med ett nummers fördröjning publiceras magasi-
nen digitalt och under åren har vi med då och då länkat på 
Facebook till olika artiklar ur de gamla tidningarna. Efter 
tips om artikeln om ”Stig och hans gamla bössor” i nummer 
4 2015 gick läsarsiffran digitalt upp från 252 till minst 370, 
som exempel. Och när vi tipsade om artikeln om att träna 
med Scatt, i nummer 2 2017, öppnades tidningen 127 gång-
er på ett dygn. 

Generalsekreterare Patrik Johansson har varit ansvarig 
utgivare för magasinet. Redaktör har Josefin Warg varit. Ett 
fåtal externa skribenter har anlitats för diverse reportage 
och artiklar, vilket är positivt för tidningens skull.

Tidningen Svensk Skyttesport
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Skyttesporten var representerad på årets Stadium Sports Camp.



Media
Ett arbete med att informera media om vad som händer 
inom skyttesporten har i vanlig ordning skett löpande 
under året. Från kanslinivå bevakas internationella mäs-
terskap och världscuper. Trupper offentliggörs med tydlig 
information om deltagarna i pressguider. Dessutom skrivs 
nyheter på hemsidan inför tävlingarna. Nyheterna skickas 
dessutom som pressmeddelanden. Under själva tävlingar 
skrivs dagliga referat, som också de publiceras på hemsidan 
likväl som skickas till pressen. Vid internationella medal-
jer ringer vi också in snabbt in informationen, till främst 
etermedier. Under några veckor under sommaren anlitades 
externa skribenter för detta pressarbete. 

Utöver detta använder vi fortsatt Flickr som ett digitalt 
fotoalbum, och lägger där upp bilder från mästerskap som 
media kan hämta hem. Vilket också görs. Flera represen-
tanter från media har uttryckligen sagt att informationen 
som SvSF levererar är mycket uppskattad och till stor hjälp 
i deras arbete. Detta både från lokal nivå som riksnivå.

Utöver vårt eget informationsarbete gentemot media, har vi 
också stått till tjänst när någon vill skriva mer grundligt om 
skytte. I år bidrog vi exempelvis med fakta, en intervjuper-
son och bilder till Elektroskandias kundtidning Volt när de 
valde att skriva om lerduveskytte som sport. 
 
Skyttesporten i TV
Under året har skyttesportens synlighet i TV dessvärre 
varit begränsat. De senaste åren har Viasat sänt ISSF-TV:s 
världscupsändningar i en särskild kanal. Men i och med att 
de förlorat rättigheterna till OS-sändningarna lades den 
särskilda kanalen ner, och Viasat hade då inte längre någon  
passande kanal att visa skyttesporten i längre. Inte heller 
Discovery, som numera äger sändingsrättigheterna för OS, 

Kommunikation

visade intresse för ISSF-TV:s sändningar; förklaringen var 
att deras fokus under året låg på vinter-OS 2018.

I samband med SM-veckan i Borås bevakades SM i skeet 
kort av SVT (läs mer under SM-veckan). Men i övrigt har 
skyttesporten knappt synts i SVT:s bevakning, åtminstone 
i TV-sammanhang. Detta trots information om TV-sända 
mästerskap, och samtal när det väl blivit svenska medaljer. 
Vid en träff med SVT under hösten konstaterades att våra 
chanser att synas i TV-sändningarna skulle öka betydligt
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Stefan Nilsson blir intervjuad av SVT under SM-veckan. 

Marcus Svensson gäst i SVT-studion under SM-veckan 2017. 



om vi själva snabbt kan leverera videobilder. Ett kort klipp 
som visar skytt i action, samt ett som visar avgörandet och 
”den knutna vinnarnäven” kan räcka långt. Till och med 
mobilfilmat. En videokamera införskaffades i slutet av året, 
för sportchefen/förbundskaptener att ha med sig ut på 
världscuper och mästerskap med start 2018. Med anled-
ning härav är det också viktigt att se över möjligheterna 
att skicka kommunikatör/kommunikationsansvarig på fler 
internationella mästerskap där goda svenska medaljchan-
ser finns. 
 
Hemsida
Hemsidan www.skyttesport.se har i vanlig ordning varit vår 
huvudsakliga kommunikationskanal för att meddela viktig-
heter till skyttar och föreningar. 
 
Sociala medier
Att finnas i sociala medier, där folket redan är, är en själv-
klarhet. SvSF använder främst Facebook och Instagram och 
här gör vi inlägg som informerar, inspirerar och tipsar om 
intressanta saker. Att försöka sprida kunskap om skyt-
tesporten, ge en positiv bild av den och att ge ett mervärde 
till intresserade är målen.  

Facebook
På Facebook hade vi i slutet av 2017 över 6 000 följare, 
vilket är en ökning på drygt 1 000 sedan förra årsskiftet. I 
genomsnitt har våra inlägg under året haft en räckvidd på 
cirka 3 685 användare. Det är dock cirka 1 500 mindre än 
räckvidden på inläggen under 2016, då ett extra populärt 
OS-silverinlägg dock drog upp genomsnittet rejält. 

På försök har vi i år testat att sända live på Facebook från 
några tävlingar. Något spontant, något skakigt – men ändå 
med positiva reaktioner som följd. Sändningar har man 
också kunnat se i efterhand på sidan. Första ordentliga live-
sändningen gjordes på SM i olympisk skeet, som var del av 
den stora SM-veckan i Borås. Vi sände början och slutet på 
damernas final, vid tre tillfällen i herrarnas final och vi
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sände mot slutet av juniorfinalen. Flest visningar fick damfi-
nalens slut som hade 4700 visningar och nåddes av 12 219 
personer. Utöver att sända live från avgörandena gjordes 
liveintervjuer med vinnarna och några andra medaljörer. 
Också de nådde en förhållandevis stor publik. Några exempel 
på visningssiffror enligt nedan:
 
Damfinalens slut: 4700 visningar, 12219 nådda, 141 gilla-
markeringar/reaktioner 

Intervju dammästaren Nathalie Larsson: 8600 visningar, 
21639 nådda, 362 gilla 

Herrfinalens slut: 2300 visningar, 7645 nådda, 106 reaktio-
ner  

Intervju seniormästaren Stefan Nilsson: 4300 visningar, 
14032 nådda, 169 gilla 

Juniorfinalens slut: 1300 visningar, 5465 nådda, 43 gilla 

Intervju juniormästaren Johan Svahn: 3200 visningar, 
9719 nådda, 139 gilla. 

På fältskytte-SM på Kungsängen i slutet av oktober var det 
dags för nästa rejäla, men spontana, livesändning. Eftersom 
särskjutning kom att avgöra medaljstriderna i både seniorer-
nas och veteranernas tävling, gavs här ett ypperligt tillfälle 
att sända avgörandena live. Sändningarna från seniorernas 
särskjutning fick 6 200 visningar totalt, nådde 9801 använ-
dare och fick 241 reaktioner, kommentarer och delningar. 
4 000 gånger visades videon från veteranernas avgörande, 
nådde 9621 och fick 224 reaktioner.  

Även om alla ser långt ifrån hela videorna får vi vara glada 
över spridningen. Många skyttar levererade positiva hejarop 
för sändningarna. Vi får också se detta som tester och som 
något som kan utvecklas för framtiden. Med planerade sänd-
ningar kan det bli bättre kvalitet på videorna och dessutom 
kan sändningarna marknadsföras i förväg och så vidare. 
 

Intervjun med dammästaren, Nathalie Larsson, fick 8600 visningar på Facebook .



Det finns helt klart möjligheter. Roligt att höra är också att 
livesändningarna kan inspirera. Enligt grenledaren i skeet 
har livesändningen på SM-veckan inspirerat en svensk skytt 
att ta fram en prototyp på en app, specialgjord för att kunna 
sända live på webben. Vi kommer med intresse att följa 
appens fortsatta utveckling. 
 
Även vanliga videor, redigerade dylika, kan vara värt att 
satsa på. Vår enda sådan i år, om fadderskytte i fält 6,5 mm, 
mottogs positivt sett till statistiken. Så video är ett område 
att jobba vidare med.

Instagram
I december 2017 nådde vi 1300 följare av SvSF på 
Instagram, vilket är en ökning på 300 sedan årsskiftet. Med 
fina bilder eftersträvar vi här att visa mångfalden i våra dis-
cipliner, och också berätta något om dem, om sporten eller 
vad som händer i sporten i stort. Eller lyfta något aktuell 
fråga, exempelvis könsneutral idrott som kom på tal under 
året. Vissa av våra inlägg väljer vi också att dela på vår Face-
booksida.

Flickr
Flickr är vårt digitala fotoalbum på nätet. Albumets främ-
sta syfte är att på ett smidigt sätt kunna förse media med 
högupplösta bilder från internationella mästerskap och 
världscuper. Därifrån kan bilder nämligen laddas ned, och 
det fungerar bra och smidigt.

Vi använder också Flickr för att ge mervärde till våra 
skyttar. Detta genom att publicera bilder från vissa svens-
ka tävlingar, där vi har egna representanter eller därifrån 
vi kan låna fina bilder från någon annan. Det verkar vara 
uppskattat. I år hade exempelvis fotoalbumet från kpist-SM 
1 539 visningar, SM i olympisk skeet 1 218 visningar och 
Swedish Cup totalt över 7 800 visningar.  

Informationsmaterial
SvSF:s informationsmaterial, bestående av affischer och 
broschyrer, beställs emellanåt av olika föreningar och 
distrikt. I och med ändringar i det olympiska programmet, 
och dylikt, finns behov av att under 2018 göra större juste-
ringar i materialet. 
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Riksidrottsförbundets SM-veckan är ett arrangemang som 
samlar flera idrotters SM under en och samma vecka, på 
en och samma plats. SVT är sändande part till SM-veckan. 
Under 2017 deltog skyttesporten på sommarens SM-vecka i 
Borås, i början av juli. Bredareds Sportskytteklubb arrang-
erade då SM i lerduvedisciplinen olympisk skeet. SvSF:s 
kommunikatör var engagerad som kontaktperson mot RF 
och som kommunikationsansvarig under hela planerings-
fasen och hon var också på plats på SM:et hela helgen för 
kommunikation därifrån.

Kommunen och SVT såg över möjligheterna att dra internet 
via fiber tillfälligt till skjutbanan i Bredared, men då detta 
inte var möjligt var skyttesporten inte aktuellt för livesänd-
ning av eventet. SVT närvarade dock på herrarnas avgö-
randets, där de gjorde ett reportage på guldfajten mellan 
OS-skyttarna Marcus Svensson och Stefan Nilsson. SVT bjöd 
också in silvermedaljören Marcus Svensson till sin studio 
i centrala Borås där han intervjuades live. Dessvärre hade 
inte SVT möjlighet att närvara under damfinalen under 
lördagen. Förbundet hoppas alltid på så mycket exponering 
som möjligt i SVT i samband med deltagandet på SM-veck-
an, och livesändning hade varit önskvärt med tanke på 
finalens höga kvalitet och spänning. Men, ett reportage i 
rikssänd TV från SM är ändå mer än vad ett ”vanligt SM” 
genererar. 419 000 tittare såg studioprogrammet i SVT där 
det rapporterades från skyttet. 
 
Arrangören Bredareds Sportskytteklubb höll i SM på 
SM-veckan redan 2014 och tack vare detta hade de viss ru-
tin. När man håller ett SM under SM-veckan kräver arrang-
emanget lite mer kontakt och påverkan från förbundet, RF 
och kommunen än vad ett ”vanligt SM” kräver. Det handlar 

SM-veckan

bland annat om att schemat ska SVT-anpassas för bästa 
möjliga exponering av sporten. Bredared var relativt lyhör-
da i fråga om detta, och självgående i övriga arrangörsbitar. 
Kommunen var tillmötesgående och försåg Bredareds 
anläggning tillfälligt med en läktare vid finalbanan, en 
speakerutrustning samt bajamajor. Läktaren blev en succé. 
Där var det alltid någon som satt, och på finalerna var det 
fullt. Vill vi att skyttesporten ska vara publikvänlig är en 
sådan enkel sak som en läktare att rekommendera på alla 
arrangemang. Bredareds duktiga speaker bidrog också till 
en spännande inramning av finalerna, något som också 
förhöjde tävlingen som ett publikt event. 
 
Prova på
Under SM-veckan arrangerades också prova på-idrott inne 
i centrala Borås. FOK Borås riggade ett litet tält med en 
skyttesimulator och bjöd in till att testa i dagarna två. Detta 
gjorde de dels för att eventuellt kunna locka någon ny till 
klubben, dels för att visa upp att skyttesporten är en sport 
som vilken som helst, att det handlar om precision, med 
säkert vapenhanterande. Som vanligt var skyttet populärt 
bland besökarna.
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Miljö 
Ett centralt avtal har gällt med miljökonsult Janne Kjellsson. 
Avtalet har gett våra föreningar rätt till en kortare första 
konsultation i miljöfrågor. Vid större insatser har vi upp-
handlat ett bra konsultpris som gäller för våra föreningar.

Internationella åtaganden 
Vid ESC:s generalförsamling i Baku valdes Patrik Johansson 
och Claes Johansson om i som ledamöter i ESC:s tekniska 
kommitté. Christina Åhlstedt hade nominerats till ESC:s 
presidium, och efter ett spännande val så blev hon invald 
som ledamot av presidiet. Kerstin Bodin hade avböjt omval, 
hon tackades därför av vid generalförsamlingen. Robert 
Wälikangas var nominerad till ESC:s lagstiftnings- och mil-
jökommitté och han blev sedemera invald i denna kommit-
té. Genom att Christina Åhlstedt blev invald i presidiet och 
Robert Wälikangas invald i lagstiftnings- och miljökommit-
tén så ökar vi vår internationella representation numerärt 
och styrkemässigt.  
 
Vår målmedvetna satsning att öka vår representation i de 
internationella beslutsorganen Internationella Skyttesport-
förbundet (ISSF) och Europeiska Skyttekonfederationen 
(ESC) fortsätter och finns dokumenterad i SvSF interna-
tionella handlingsplan. Arbetet i de olika internationella 
kommittéerna har fortsatt enligt plan. 
 

Domar- och juryuppdrag 
Vid följande internationella tävlingar har SVSF haft 
svensk domarrepresentation:
Swedish Cup 10m, Sävsjö (SWE)
Appeal, RTS – Patrik Johansson
Appeal, RTS, gevär – Bo Ohlsson
Pistol, RTS – Jan-Olov Olsson
Pistol – Thomas Persson
 
EM 10m, Maribor (SLO)
Pistol – Patrik Johansson
Running target – Claes Johansson

ISSF Världscup 10/25/50m, Gabala (AZE)
RTS – Patrik Johansson

Vi representerar och påverkar nu i följande konstella-
tioner: 
 
ISSF Styrande råd, ledamot – Kerstin Bodin
ISSF Viltmålskommitté, ledamot – Claes Johansson
ISSF Domarkommitté, ledamot – Patrik Johansson
ISSF Medicinska kommitté, ledamot – Rolf Bodin
ESC presidium, ledamot – Christina Åhlstedt
ESC Tekniska kommitté, viltmål, ledamot – Claes Johansson
ESC Tekniska kommitté, pistol, ledamot – Patrik Johansson
ESC Lagstiftnings- och miljökommitté – Robert Wälikangas

Vid ESC:s generalförsamling i Baku fanns Patrik Johansson 
(GS), Kerstin Bodin, Christina Åhlstedt, Claes Johansson, Ro-
bert Wälikangas och Rolf Bodin på plats. Robert Wälikangas 
och Rolf Bodin på plats.

Patrik Johansson

Kerstin Bodin tackades av vid ESC:s generalförsamling. 



Styrelsen 
Förbundsstyrelsen i Svenska Skyttesportförbundet har 
under året bestått av:

Jimmy Persson   Ordförande 
Robert Wälikangas  Vice ordförande
Bo Ohlsson   Ledamot
Jane Jönsson   Ledamot
Sofia Åkesson   Ledamot
Margareta Ekberg Emilsson Ledamot
Mikael Kronstrand   Lerduvesektionen
Tomas Skarpsvärd  Pistolsektionen
Mikael Svensson   Gevärssektionen
Carl-Henrik Gilljam  Viltmålssektionen
Hanna Karlsson   Ungdomsrådet
Anna Eklöf   Ungdomsrådet

Styrelsen har genomfört tio (10) protokollförda samman-
träden plus två (2) per capsulam-möten. Därutöver har 
arbetsutskottet löpande hanterat ärenden mellan förbunds-
styrelsens sammanträden. Ordförande fram till 2017-09-20 
var Jimmy Persson. Styrelsearbetet har därefter letts av vice 
ordföranden Robert Wälikangas.  
 
Arbetsutskottet har fram till den 20 september bestått av 
Jimmy Persson, Robert Wälikangas, Sofia Åkesson, Marga-
reta Ekberg-Emilsson samt Patrik Johansson. Bo Ohlsson ha 
ingått i arbetsutskottet sedan den 20 oktober.

Kansli/Personal
Kansliet leddes under 2017 av generalsekreterare Patrik 
Johansson. Övriga medarbetare på kansliet har varit Hans 
Drugge (gick i pension 1 mars 2017), Inger Mortensen, 
Sussie Svedlund, Cecilia Augustsson Edstam, Jonas Edman, 
Michael Normann och Josefin Warg (slutar 7 januari 2018). 
Alla tjänster omfattar heltid. Under året har en tjänst på 
kansliet till stor del varit obesatt, vilket inneburit hög ar-
betsbelastning på övrig personal.

Förbundet hade under 2017 två förbundskaptener anställ-
da, Mats Eriksson för gevär och Jonas Fyrpihl för pistol. 
Ingen av förbundskaptenerna är anställd på heltid. 
 Stipendier

Till stipendiater för 2017 ur Karl Arvid Norlins ungdoms-
fond utsågs: 
Gevär: Isabelle Johansson, Anderstorps Skf
Viltmål: Andreas Bergström, Glaskogens Jsk
Lerduva: Alfred Hellström, Vikbolandets lokala Jvf
Pistol: Michaela Jansson, Håtuna Pistol & Ssk

Varje stipendiat erhöll stipendium på 3 000 kronor vardera 
samt ett diplom. 
 
Ullmanska släktföreningens skyttestipendium till Tor-
sten Ullmans minne
Det Ullmanska släktföreningens skyttestipendium till Tor-
sten Ullmans minne gick år 2017 till Josefine Thörnkvist, 
Hammars Psk. Stipendiet delas ut årligen, denna gång för 
tredje gången, med en prissumma på 5 000 kronor. Sti-
pendiat utses av släktföreningen tillsammans med SvSF:s 
pistolsektion. 

Stora skyttars märke
Stora Grabbars märke bytte med start 2016 namn till Stora 
Skyttars märke. Samtidigt uppdaterades kriterierna för att 
erhålla märket. Från och med 2016 ska ansökningar eller 
nomineringar till märket skickas in till kansliet, för hand-
läggning.
 
Efter 2017 års insatser har några nomineringar och an-
sökningar om märket kommit in och en nominering har 
godkänts av förbundsstyrelsen.  
 
Efter 2017 tilldelas därmed följande skytt Stora skyttars 
märke: Christian Andreasson, Arvika Jaktskytteklubb.

Utmärkelser
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Förtjänstteckenmottagare på årsmötet 2017. 

Andreas Bergström, viltmål.

Isabelle Johansson, gevär.



Förtjänstmedaljer 
Årets Skytt 
Utmärkelsen Årets Skytt 2017 gick till sportingskytten 
Rebecka Bergkvist, Falköpings Sportskytteklubb. Detta för 
sina fina insatser under året. För utmärkelsen belönades 
Bergkvist med ett diplom och 2 000kr i en premie. 

Årets Skytt-motiveringen lyder:
”Att åka till ett mästerskap som regerande mästare är 
alltid mentalt utmanade. På årets VM i Fitasc Sporting stod 
Rebecka Bergkvist just i detta läge. Men med en bra grund 
att stå på, en genomgående hög kompetens i lerduveskyt-
tets ädla konst och kanske också tack vare sin stora kärlek 
till sporten, så visade Rebecka återigen klass. Hon sånär 
återupprepade 2016 års guldbragd genom att besegra 
alla skyttar utom en, och Rebecka lämnade 2017 års VM 
i Ungern med en silvermedalj. En ypperlig insats som gör 
Rebecka Bergkvist till Årets Skytt 2017.” 
 
 

Gevärssektionen 2017 
Året 2017 får sammantaget ses som positivt för Gevärssek-
tionen, vi har klarat de verksamhetsmål som var uppsatta 
och vi lyckades hålla ekonomin i balans.
Sektionens verksamhet bygger på de fyra ”B-na”; breddakti-
vitet, breddrekrytering, breddutbildning och breddelit. Den 
yttersta eliten sorterar under sportchef och förbundskap-
ten, med vilka vi naturligtvis har en tät samverkan.

Breddaktivitet För våra grenledare är det en viktig uppgift 
att SM genomförs alla de discipliner som finns inom sektio-
nen. Just detta arbete, att hitta engagerade och duktiga 

arrangörer, har blivit tuffare de senaste åren. Bland annat 
fick vi dela på 50-metersveckan detta året.  
 
Sektionens största enskilda arrangemang är Swedish Cup 
med luftgevär i Sävsjö, som avgjordes för 13:e gången med 
över 600 deltagare. Tävlingen är viktig för svenska skyttar, 
men också våra nordiska grannar poängterar att det är en 
viktig värdemätare. 
 
Breddrekrytering  
Sektionens bidrag till rekryteringen återfinns bland annat 
i våra hemma-banetävlingar, alltifrån traditionstyngda 
Rikspropagandan och SvD riksskytte till nya begivenheter. 
Även flera av dessa kräver stora ideella insatser från ledare 
i distrikt och föreningar. Kombon genomfördes återigen i 
luft, korthåll och 6.5.

Breddutbildning  
Sektionen har under 2017 hållit en lägre profil när det 
gäller domarutbildningar, med tanke på att nytt reglemente 
är på gång. Inom ramen för Idrottslyftet jobbar vi med läger 
på såväl central som regional nivå. Våra ungdomsledamöter 
genomförde på hösten ett uppskattat nybörjarläger. 
 
Breddelit  
Sektionens breddelit brukar delas in i tre delar: juniorer/
U25, 300 meter samt de nationella landslagen. 

• Luft-EM gav detta året ett juniorsilver till Isabelle Johans-
son, Anderstorp. I Youth League nådde det svenska laget en 
stark andraplacering. 

• På 300 meter avgjordes ett blåsigt EM i Baku. Framgångs-
rikast var damerna i 60 skott liggande med placeringarna 
1,3,4. Laget vann guld liksom Elin Åhlin individuellt. Även 
Europacuperna renderade i flera svenska medaljer. 

• När det gäller det nordiska utbytet dominerade Danmark 
på 50 meter och Norge på 300 meter. Sverige vann däremot 
över Finland på 10 meter. 

Till sist ett stort tack till alla ideella krafter i föreningar och 
distrikt som bär vårt skytte framåt. Ytterligare detaljfakta 
om tävlingarna hittar du i sektionens verksamhetsberättel-
se och resultatbilaga.

Michaela Arvidsson, gevär.

Rebecka Bergkvist utsågs till Årets skytt 2017
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Lerduvesektionen 2017  
Skytteverksamheten för år 2017 har präglats av väl fung-
erande genomföranden av tävlingarna. Budgetramar och 
tidsplaner har hållits på ett föredömligt sätt av våra grenle-
dare.

Tävlingsverksamheten ute på fältet hos våra klubbar har 
också fungerat väl, vilket i sin tur har lockat flera nya skyt-
tar till vår verksamhet. Ett stort tack till våra eldsjälar som 
är grunden för vår skytte- och tävlingsverksamhet.

Då vi till årsmötet inte hittat någon grenledare för Nordisk 
Trap var det glädjande att en gammal räv i sportskyttesam-
manhang, Bertil Nilsson från Gnosjöortens Jaktvårdsför-
ening, åtog sig att som adjungerad till styrelsen genomföra 
testerna och landskampen. Sektionen har genomfört sin 
andra kurs för C-domare under våren i Jönköping för 
ISSF-disciplinerna och Nordisk trap.

Vår valde ordförande kunde av personliga skäl ej delta i 
verksamheten fullt ut under verksamhetsåret och avsade 
sig förtroendeuppdraget under hösten. Verksamhetens 
ansikte utåt har burits av vice ordförande och sektionens 
sekreterare.
 
Skytteåret som sådan har bestått av VM, EM, Gran Prix-täv-
lingar samt landskamper. Lerduvesektionen och deras 
tävlingsskyttar fortsätter att skörda framgångar i Norden 
och Europa. För att nämna några exempel, Anders Norlén 
O-trap 2:a på Cyperns GP, Marcus Svensson tangerat 
svenskt rekord på 125 duvor vid Köpenhamns GP, Stefan 
Nilsson Skeet 3:a på EM i Baku, Rebecka Bergqvist silver på 
FITAC-VM i Ungern och Martin Andersson Compak Sporting 
guld i Open klassen Cypern GP.

Också våra ungdomar skördar framgångar, vilket bådar gott 
för framtiden. En viktig insats för att nå dessa framgångar 
är grenledarnas olika träningsläger och sportskyttekubbar-
nas engagemang att ordna skyttetillfällen vår våra medlem-
mar och intresserade. Vi vill därför framföra ett varmt tack 
till Er alla för gjorda insatser under 2017.

Gren Starter Andel % Förändring

Trap/D-trap 204 3 15
Skeet 980 13 127

Nationell skeet 475 6 -69

Nordisk trap 2405 33 -76

Engelsk sporting 1680 23 101

FITASC Sporting 439 6 -226

Compak Sporting 962 13 -101

Field Target 189 3 -32

Antal starter totalt: 7334

Grenstatistik 2017 
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Verksamheten har i allt väsentligt genomförts enligt plan 
och sektionen har i huvudsak uppnått de mål som fastställ-
des i 2017 års verksamhetsplan och det med en ekonomi i 
balans. 

Elitverksamheten genom sektionens toppgrupp under 
ledning av förbundskaptenen och utvecklingsgruppen, som 
innehåller både seniorer och juniorer, har nått flera inter-
nationella framgångar under året. 

Swedish Cup genomfördes som vanligt i samarbete med 
gevärssektionen och arrangemanget fungerade mycket väl. 
Antalet deltagande pistolskyttar var rekordhögt, omkring 
600 starter räknade arrangören med att det blev totalt. 

Veteranverksamheten har fortsatt att öka, både vad avser 
aktiviteter och antal deltagare. I år genomfördes ett trä-
ningsläger för veteranerna i anslutning till i de Nordiska 
Veteranmästerskapen i Karlstad. 

Ungdomsverksamheten fungerar väl ute i landet. Tyvärr 
minskade antalet deltagare i finalen i Svenska Ungdoms-
cupen något. En positiv utveckling var ändå att det var en 
ökning av antalet stående skyttar, vilket tyder på att fler 
ungdomar fortsätter att skjuta. 

En ny tävlingsform har införts, Lag-SM, 10m. Den första 
tävlingen genomfördes i december med bara pistolskyttar. 
Inriktningen är att det ska bli ett årligen återkommande 
gemensamt arrangemang mellan pistol- och gevärssektio-
nerna. 

Pistolsektionens roll är fortsatt att jobba med skyttebred-
den och främja rekryteringen av nya skyttar och då särskilt 
ungdomar. Det senare är en viktig fråga som sektionen inte 
kan arbeta med direkt mot målgrupperna utan att få stöd 
från både SDF och föreningarna ute i landet. Sektionen 
har för att knyta närmare kontakt med SDF och i förläng-
ningen föreningarna, under året tagit direktkontakt med 
de pistolansvariga ute i distrikten. Sektionen har vid dessa 
kontakter fått många bra förslag på hur pistolverksamheten 
kan utvecklas ytterligare. Sektionsstyrelsen har bildat en 
arbetsgrupp som ska arbeta vidare med förslagen som 
kommit från de pistolansvariga. 
 
Tack till 
Ett stort tack vill sektionsstyrelsen rikta till alla aktiva skyt-
tar, ledare, stödjande medlemmar, sponsorer och support-
rar för ett väl genomfört 2017. Stärkta av årets framgångar 
arbetar sektionen vidare mot visionen Svenskt pistolskytte 
i världsklass. 

Pistolsektionen 2017
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Luft Em 2017. Fr.v; Rebecka Andersson, Ida Abrahamsson  
och Josefine Thörnkvist vinnare av testevent, lagtävling.  
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Träningsläger
Endast en junior åkte till träningslägret i Strömsund men 
där mötte även Albin upp och var med Oskar. Detta var så 
lyckat så styrelsen jobbar för att genomföra detta nästa år.
Ett träningsläger hölls även i Böjeryd detta var bra arrang-
örsmässigt men några skyttar till hade varit bra.

Damverksamhet
Planerat ”tjejläger” SQYTTE har ej genomförts 2017 utan 
planer finns till våren 2018. Samtidigt finns en plan såväl 
nationellt som internationellt att slå samman sporten och 
integrera damer och herrar.

Juniorverksamhet
Vi har för närvarande fem st. juniorer som skjuter, glädjan-
de två nya juniorskyttar som har framtiden för sig. Junio-
rerna har verkligen tagit för sig. Vid EM i Baku sköt Andreas 
Bergström till sig ett Silver vid sitt andra internationella 
mästerskap.  
 
Tävlingsverksamhet i Sverige
Vi har under året haft LLT tester på både 10 och 50 m, samt 
SM-tävlingar. 

• Tester på 10 m har hållits i Eskilstuna (4 st) och i Ström-
sund.  
 
• Tester på 50 m har hållits i Hylte, Åtvidaberg och i Gar-
penberg. 
 
• SM enkel Jaktkombination gick i Malung.  
 
• SM Jaktkombination i Glava.  
 
• SM 50 & 80 meter i Valbo.  
 
På allsvenskan viltmål 50 m var det 9 divisioner med 8 lag 
i varje samt en division med tre skyttar individuellt, vilket 
innebär att 62 lag och 475 skyttar sammanlagt har skjutit 
allt mellan en till sju matcher under 2017. Resultaten har 
uppdaterats efterhand på hemsidan och genom utskick till 
respektive lagledare i föreningen. 
 
Jaktkombinationen hade två divisioner och totalt elva lag 
och det blir 31 skyttar. 

Allsvenskan 10 meter återinfördes under året och styrelsen 
tackar initiativtagaren Lennart Tuvesson.  
 
Internationella tävlingar
2017 blev ett år med flera internationella framgångar för 
våra blågula viltmålsskyttar. Under det gångna året har 
våra skyttar gjort tävlingsresor till Plzen i maj samt till 
Inko, Finland, i juni. Året avslutades med en tävling i Oslo 
”Julegrisen”.

Luft EM i Maribor 2017 
Andreas Bergström kom 6:a regelbunda lopp på 551p i 
junior klassen.
Mix var lite stökig start för Jesper Nyberg som fick fel antal 
lopp i rad 9 st långsamma lopp. Emil Martinsson kom på 
silverplats, Jesper Nyberg på 9:e plats och Niklas Bergström 
på 12:e plats. Laget tog Silver. I regelbundna lopp så gick 
Jesper Nyberg till final och där slutade han på fjärde plats. 
Emil Martinsson slutade på 10:a och Niklas Bergström kom 
på 15 plats. Laget tog ett till silver. 
 
EM Baku Azerbadjan 2017.
I regelbundna lopp blev det en helsvensk final där Jesper 
Nyberg vann guldet och Emil Martinsson silvret. Vi tog även 
hem lagguldet och där blev det även nytt svenskt rekord. 
Tredje man Rikard Johansson kom på 9: plast.  Andreas 
Bergström kom på en fjärdeplats. I blandade lopp (Mix) 
blev det silver i lagtävlingen och Emil Martinsson tog ett 
guld individuellt också.  Junioren Andreas Bergström tog 
också ett silver, hans första internationella medalj.

Slutord
Att nivån på våra toppskyttar fortfarande är hög framgår av 
resultaten och antalet medaljer vi lyckats vinna i de inter-
nationella tävlingarn. Även på de nationella tävlingarna 
har resultaten varit av hög klass och med några spännande 
finaler.  
 
Antal licenslösare har ökat även detta år, vilket kan tolkas 
som en signal på att intresset för viltmålsskytte är på väg 
uppåt. Juniorverksamheten måste både vi i styrelsen och 
klubbarna ute i landet fortsätta att arbeta med att utveckla. 
Styrelsens förhoppning är att vi kan svara upp till medlem-
marnas önskemål.

Viltmålssektionen 2017

Emil Martinsson sköt hem fyra medaljer i EM i Baku.  
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Information om nya svenska rekord 2017 samt om 2017 års svenska mästare finns att hitta på förbundets hemsida.  
under fliken tävlingsverksamhet. 

Svenska rekord & mästare
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Allmänt om verksamheten
Under 2017 fortsatte utvecklingen av tävlingskalendern, 
under året har betallösningar implementerats i systemet 
likväl som serie och rankingsystem. Kalendern utvecklas 
fortfarande, nu i form av förbättringar. Att få alla sektioner 
och föreningar att använda tävlingskalendern är nästa ut-
maning som vi ser det, och det jobbet måste hela förbundet 
jobba med.
 
Som tidigare är det viktigt att visa på ett högt medlems-
antal i förbundet. Detta är viktigt vid det politiska påver-
kansarbetet både nationellt och på EU-nivå. Förbundet har 
fortsatt varit aktiv tillsammans andra organisationer som 
bollplank åt statens utredare avseende implementeringen 
av EU:s vapendirektiv i svensk lag. Bedömningen är att vi 
som förbund varit framgångsrika i detta arbete då påverkan 
av implementeringen ser ut att bli minimal för förbundets 
verksamheter. Del två av utredningen kommer att fortsätta 
under 2018 och förbundet kommer att vara fortsatt aktiv i 
frågorna. 

Som frivillig försvarsorganisation har förbundet under året 
fortlöpande utfört uppdragsutbildningar, där vi har utbildat 
instruktörer på automatkarbin samt ammunitionsmän åt 
försvarsmakten. Förbundet har även varit behjälpliga vid 
genomförandet av SM AK4.

Sportsligt så tog våra viltmålsskyttar, ledda av Emil Mar-
tinsson, flera individuella medaljer och lagmedaljer vid 
luftvapen-EM i Slovenien, damjunioren Isabelle Johansson 
erövrade ett silver i luftgevär och det svenska damjunior-
laget i pistol vann guld i den nya tävlingsformen för lagtäv-
lingar. Vid VM i FITASC Sporting erövrade Rebecka Berg-
kvist en silvermedalj, vilket också resulterade i att hon blev 
utnämnd till Årets skytt. Vid EM i Azerbajdzjan plockade 
den svenska truppen hem fjorton medaljer. 

Utbildning
Utbildningsstrategi 2017 avslutades under året och en ny 
plan för 2018—2021 har tagits fram. Under året har vi 
främst jobbat med föreningsnivån och breddtränarna har 
genomfört biträdande föreningstränarutbildningar och för-
eningstränarutbildningar runt om i landet. D-coachutbild-
ningen är ISSF:s basutbildning för tränare och genomfördes 
för lerduva i Stockholm den 1—3 december. Sju svenska 
tränare gick utbildning och är nu av ISSF licensierade 
D-coacher.
  

Utveckling 
 
SvSF:s tävlingskalender och IndTA
Under året fortsatte arbetet med tävlingskalendern och det 
administrativa tävlingssystemet IndTA. Mycket arbete har 
lagts ner på funktioner som klassificering samt beräkning 
av serier och ranking. Många mindre funktioner har även 
utvecklats och förfinats. Från och med 2018 kommer nu 
samtliga sektioner att kunna använda systemet fullt ut.   
 
Samarbete med Försvarsmakten
För 2017 var det budgeterat för totalt fem utbildnings-
kurser med en total budget på 920 000 kr och 450 utbild-
ningsdagar fördelat på skjut- och ammunitionsutbildning. 
Utfallet för dessa fem kurser blev, med en budget på 920 
000 kr, 325 utbildningsdagar. Differens i utbildningsdagar 
beror på att antalet deltagare fick begränsas då ammuni-
tionsmannautbildningen blev kostsammare än beräknat. 
Skjututbildningarna har syftat mot att ge kvalitetssäkrade 
skjutinstruktörer mot GU-F. Under året har 18 nya skjutin-
struktörer utbildats på den av Försvarsmakten nya framtag-
na övningsförteckningen.  

SvSF har varit behjälplig vid de 18 GU-F (Grundutbildning 
för Frivilligpersonal) som Försvarsmaktens Frivilligorga-
nisationer har ansvaret för. Där har 19 skjutinstruktörer 
varit anspråkstagna och 152 elever genomfört 40 timmar 
skjututbildning med AK4 B. Vidare har SvSF genomfört 
instruktörsutbildning och grundutbildning i ammunitions-
tjänst i Stockholm och i Boden.  

SvSF har under året varit Luftstridsskolan behjälplig med 
kadettutbildning i vapentjänst. Tre skjutinstruktörer har 
under året genomfört Försvarsmaktens instruktörskurs 
grunder och fått en deltagare examinerad vid en kurschefs-
kurs. En skjutinstruktör har fått fast anställning i Försvars-
makten för att vidareutveckla försvarsmaktspersonal i 
vapentjänst. Till detta kommer att SvSF varit Hemvärnet 
behjälpliga vid genomförandet av SM AK4.
  
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 2 151 340 kronor i föreningsstöd för år 
2017. Totalt beviljades 53 föreningar medel för att genom-
föra varsitt projekt. Av dessa slutförde 47 föreningar sina 

Förvaltningsberättelse
 
Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Skyttesportförbundet får härmed avge årsredo-
visning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK

ÅRSREDOVISNING 2017
för Svenska Skyttesportförbundet (802003-1707) 
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projekt inom följande kategorier: utbildning (1 projekt) och 
elektronik (46 projekt). 
 
Utvecklingsbidraget
Under året fick SvSF även ett så kallat utvecklingsstöd 
från Idrottslyftet. Dessa medel uppgick till 1 876 000 kr 
och har bland annat gått till utbildningsprojektet, arbetet 
med barn- och ungdomsfrågor, sektionernas verksamhet 
för ungdomar upp till 25 år, skyttegymnasiets verksamhet 
i form av bidrag till deltagande vid en tävling utomlands 
samt till administration och marknadsföring av Idrottslyf-
tet.

Stimulansbidrag
SvSF fick från Riksidrottsförbundet (RF) ett stimulans-
bidrag på 110 000 kr för att genomföra ett projekt inom 
Idrotten Vill ”Stärkt laganda”, Lag-SM.

Övriga bidrag
Under 2017 fick SvSF även ett bidrag från Kronprinsessan 
Margaretas Landstormsfond. Totalt fick förbundet 100 000 
kronor till att genomföra föreningsträffar i våra distrikt. 
SvSF besökte under året Småland, Västerbotten, Västergöt-
land, Västernorrland och Västsvenska. Då Småland är det 
största distriktet, sett till antalet föreningar, genomfördes 
här två träffar och i resterande distrikt en träff.

Utvecklingsplan barn- och ungdomsverk-
samheten 2017–2019
SvSF:s barn- och ungdomsverksamhet fortsätter som plane-
rat utifrån den utvecklingsplan som togs fram under 2016. 
Målet är att skyttesporten ska erbjuda barn- och ungdomar 
en attraktiv verksamhet, där man får chans att utvecklas 
och där man vill stanna kvar en lång tid. De prioriterade 
områdena är: 

-Rekrytering och utbildning av ledare och tränare 

-Att bygga grupper och laganda 

-Ge alla en möjlighet att delta 

-Samarbete över gränserna

Ungdomsengagemang
Ungdomsrådet har under 2017 och tidigare år haft fortsatt 
fokus att marknadsföra ungdomsrådet för Sveriges unga 
skyttar, visa att rådet finns och vad de jobbar med. Detta 
har gett ett positivt utslag i sektionerna. Idag finns det ung-
domsrepresentanter i förbundsstyrelsen, gevärssektionen, 
pistolsektionen och i viltmålssektionen. Detta har bidragit 
till att ungdomsrådet har fått in ett ungdomligare perspek-
tiv i grensektionernas arbete och i de frågor som behandlas.

Efter årsmötet 2017 verkställdes ett nytt arbetssätt för de 
som sitter i ungdomsrådet. Utvecklingen skulle bidra till ett 
effektivare arbete för medlemmarna i ungdomsrådet och 
alla grenar ute i landet. Under årsmötet och skytteforum 
har man bjudit in ungdomar från alla distrikt. Under båda 
evenemangen så har ungdomsrådet lyft fram olika ämnen 
som rör ungdomar eller ungdomsverksamheten. 

I samband med årsmötet och skytteforum genomfördes det 
även aktiviteter och gemensamma middagar med ungdo-
marna som medverkade. Detta skapade en närmare kontakt 
med de ungdomsskyttar som finns i Sverige och deras 
tankar och åsikter. 
 
Ungdomsrådet gav även under 2017 stöd för genomföran-
det av Stadium Sports Camp (SSC). Skyttesport var för elfte 
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. 
Under 2017 deltog över 7 900 barn och ungdomar inom oli-
ka idrotter. Inom skyttesport så var det fullt alla fyra veckor 
och varje vecka deltog 30 barn och ungdomar i olika åldrar. 
Stadium Sports Camp har även något som heter Multi testa, 
vilket innebär att det är runt 60 barn per vecka som prövar 
olika typer av sporter, däribland skytte. Skytte är även en 
aktivitet för 110 barn per vecka som åker på day camp. 
Rådet stöttade även upp evenemanget genom att medverka 
som ledare för skyttesporten. 
 
Elitverksamhet
Under 2017 har vi gjort några organisatoriska förändring-
ar i elitorganisationen. Christer Svensson förbundskapten 
för lerduva valde att inte förlänga sin tjänst efter OS 2016, 
Jonas Edman har under 2017 förutom sin tjänst som sport-
chef också verkat som tillförordnad förbundskapten för 
lerduva. Jonas Fyrpihl anställdes som förbundskapten för 
pistol på ca 20%. Mats Eriksson är som tidigare förbunds-
kapten på gevär. Under 2017 hade vi för första gången en 
enhetlig organisation med avlönad förbundskapten inom 
alla olympiska discipliner. Träningsgrupperna har också 
samma struktur inom hela elitverksamheten med topp-
grupp, utvecklings och juniortrupp. Gevär och pistol har 
också börjat samverka för att på ett bättre sätt utnyttja 
gemensamma resurser. 

Vi har under 2017 tävlat något mera sparsamt när det gäl-
ler världscuper, vi har fokuserat oss på mästerskapen. 
För ytterligare detaljer kring vilka aktiviteter som har 
genomförts i vår elitverksamhet hänvisar vi till verksam-
hetsberättelsen och då i första hand till elitverksamhet och 
internationella tävlingar och mästerskap.

Elitstöd
Under 2017 har vi till vår elitverksamhet erhållit ekono-
miskt stöd från riksidrottsförbundet på totalt 2 103 000 kr. 
Stödet kommer från två olika stödsystem, vi har erhållit 1 
500 000 kr i landslagsstöd-systemet och 603 000 kr i lands-
lagstöd projekt. Vi erhöll också ett ekonomiskt stöd från 
Sveriges olympiska kommitté på 120 000 kr. 

Landslagsstödet har använts till att bekosta vår elitverk-
samhet och då i första hand läger och internationella 
tävlingar för våra elitskyttar. Landslagsstöd projekt har an-
vänts inom ramarna för de elitprojekt som vi har ansökt om 
medel till. Under 2017 fick vi stöd till totalt 5 st elitprojekt.
Stödet från Sveriges olympiska kommitté är ett riktat stöd 
till Jonas Jakobsson i hans egenskap som personlig tränare 
till Lotten Johansson.  
 
För ytterligare detaljer kring vilka aktiviteter som har 
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genomförts i vår elitverksamhet hänvisar vi till verksam-
hetsberättelsen och då i första hand till elitverksamhet och 
internationella tävlingar och mästerskap.

Svensk Skyttesport
Tidningen Svensk Skyttesport har under 2017 kommit ut 
med fyra tryckta nummer. I vanlig ordning har magasinet 
främst innehållit tidlösa reportage, porträtt och artiklar 
som syftar till att inspirera, väcka idéer och nyfikenhet. 
Strävan har även i år varit att det ska stå något om alla 
fyra grenar i varje nummer med variation i fråga om själva 
disciplinerna. Vi har i magasinet också strävat efter att få 
med hela landet, kvinnor och män, unga och gamla, elit och 
bredd. 

Årets första Svensk Skyttesport gavs ut i cirka 4 600 exem-
plar, en ovanligt låg upplaga till följd av att antalet tävlings-
licensierade var färre än normalt vid tiden för utgivning. 
Till nummer två hade upplagan ökat till 6200. Nummer tre 
gavs ut i 6400 exemplar och nummer fyra trycktes i 6600 
exemplar. Förutom att gå till alla tävlingslicensierade, går 
magasinet också till alla föreningar och distrikt. 

Med ett nummers fördröjning publiceras magasinen di-
gitalt och under åren har vi då och då länkat på Facebook 
till olika artiklar ur de gamla tidningarna. Efter tips om 
artikeln ”Stig och hans gamla bössor” i nummer 4 2015 gick 
läsarsiffran digitalt upp från 252 till minst 370 som exem-
pel. Och när vi tipsade om artikeln om att träna med Scatt, 
i nummer 2 2017, öppnades tidningen 127 gånger på ett 
dygn. 

Generalsekreterare Patrik Johansson har varit ansvarig 
utgivare för magasinet. Redaktör har Josefin Warg varit. Ett 
fåtal externa skribenter har anlitats för diverse reportage 
och artiklar, vilket är positivt för tidningens skull.

Ekonomi
Sammanfattningsvis kan årets resultat om 825 889 kro-
nor noteras och balansomslutning om cirka 26,9 miljoner 
kronor. 

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

Sponsorer
Förbundsstyrelsen tackar varmt för de partners som på 
olika sätt stöttat förbundet, föreningar och skyttar under 
det gångna året. Ett särskilt tack riktas till Norma Precision 
AB, inklusive Gyttorp och RWS, som hjälper till att stödja 
delar inom alla förbundets sektioner på ett sätt som inte 
gjorts tidigare. 
 
 

Styrelsen
Styrelsen har genomfört tio (10) protokollförda samman-
träden plus två (2) per capsulam-möten. Därutöver har 
arbetsutskottet löpande hanterat ärenden mellan förbunds-
styrelsens sammanträden. Ordförande fram till 2017-09-24 
var Jimmy Persson. Styrelsearbetet har därefter letts av vice 
ordföranden Robert Wälikangas.

Medlemmar och föreningar
Medlemsantalet 2017 var 107 820 (98 139) varav 19 978 
(21 590) kvinnor.
Tävlingslicenserna uppgick till 5 329 (6 122), fördelat per 
sektion: gevär 2 568 (2 927),
pistol 1 054 (1 259), lerduva 1 497 (1 697), viltmål 210 
(239). Antalet föreningar var 1 068 (1 087). Föregående års 
siffror inom parentes. 

Flerårsöversikt (tkr) 2017 2016 2015

Nettoomsättning 18 226 18 946 18 601 

Resultat före finansiella 
poster

207 602 570

Soliditet (%) 63 67 60 

Kassalikviditet (%) 464 607 471

Eget kapital exkl ända-
målsbestämda medel

16 863 16 037 15 294  
  
   

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efter-
följande resultat- och balansräkning med tilläggsupplys-
ningar. 
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 Not     2017-01-01                2016-01-01
 1              -2017-12-31               -2016-12-31  

Resultaträkning 

Rörelseintäkter          
Anslag      2      10 943 018      10 678 276  
Bidrag      3         2 515 610        3 299 812  
Avgifter     4         3 681 431        4 270 895  
Övriga intäkter                  1 086 360            696 962  
Summa rörelseintäkter                       18 226 419                 18 945 945  
           
Rörelsekostnader          
Lämnade bidrag och anslag               -140 000             -90 000  
Övriga externa kostnader                       -11 165 479                 -10 923 416  
Personalkostnader    5        -6 702 121       -7 317 952  
Av- och nedskrivningar av  
materiella anläggningstillgångar  6              -12 134             -12 134 
 
Summa rörelsekostnader        -18 019 734                -18 343 502  
Rörelseresultat                 206 685           602 443  
           
Finansiella poster          
Finansiella intäkter och kostnader  7             619 204            141 429  
Summa finansiella poster                619 204           141 429  
Resultat efter finansiella poster                             825 889           743 872  
           
Årets resultat                        825 889                        743 872  
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 Not     2017-12-31                  2016-12-31
 1           

Balansräkning 

TILLGÅNGAR 
   
Anläggningstillgångar 
  
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark    8                1                                        0                 
Inventarier     9  12 132               24 266  
Summa materiella anläggningstillgångar    12 133               24 266  
           
  
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i intresseföretag              10  23 263               23 263  
Summa finansiella anläggningstillgångar                 23 263               23 263  
Summa anläggningstillgångar           35 396               47 529  
           
Omsättningstillgångar        
         
Varulager m. m.        
Varulager        32 646               71 419
Summa varulager      32 646               71 419
 
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar                  226 308               78 760       
Övriga fordringar                  262 441             212 935
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter             201 106             326 672                                                                                                  
Summa kortfristiga fordringar                689 855             618 367
         
Kortfristiga placeringar         
Övriga kortfristiga placeringar             11       21 487 839       20 764 976
Summa kortfristiga placeringar          21 487 839       20 764 976
         
Kassa och bank        
Kassa och bank                             4 666 162         2 400 759
Summa kassa och bank                  4 666 162         2 400 759
Summa omsättningstillgångar                                    26 876 502                   23 855 521
         
SUMMA TILLGÅNGAR             26 911 898      23 903 050
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 Not     2017-12-31                  2016-12-31
 1           

Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER          
           
Eget kapital          
Ingående behållning          
Ingående behållning          16 037 431      15 293 558  
Årets resultat                 825 889            743 872   
           
Ändamålsbestämda medel          
Prisfonder     12           639 277             692 561  
Övriga fonder     13           342 943             399 039  
Summa eget kapital          17 845 540      17 129 030  
           
Avsättningar          
Övriga avsättningar    14       3 282 803         2 855 550  
Summa avsättningar            3 282 803         2 855 550  
           
Kortfristiga skulder          
Leverantörsskulder               741 291            499 052  
Övriga skulder                      141 382            127 460  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter            4 900 882         3 291 958  
Summa kortfristiga skulder               5 783 555         3 918 470  
           
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER      26 911 898      23 903 050  
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Noter
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd  
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar (exklusive lager) i förhållande till kortfristiga skulder.

Soliditet (%)
Eget kapital, exklusive ändamålsbestämda medel, i procent av balansomslutning.

 
Not 2 Anslag
                2017  2016  
Riksidrottsförbundet    8 469 417         7 662 219  
Sok Anslag        120 000            469 294  
FM: Org. stöd     1 433 600         1 739 880  
FM: Orgstöd, Uppdrag       920 000            806 883  
                  10 943 017     10 678 276  
       
 
Not 3 Bidrag
                2017                  2016  
Sponsor- och frivilligt bidrag       364 610                        370 185  
Stimulansbidrag         150 000            245 050  
Lönebidrag       0              59 776  
Stiftelsen John Hedins Skyttefond          25 000              25 000  
Stiftelsen Skolskyttefrämjandet     0              50 000  
Kronprinsessans Margaretas Landstormfond                100 000            266 754  
Idrottslyftet      1 876 000         2 283 047  
        2 515 610        3 299 812  
       
 
Not 4 Avgifter
                2017                2016  
Tävlingslicensavgifter     1 516 560        1 782 750  
Deltagaravgifter         557 621              856 040  
Årsavgifter      1 607 250        1 632 105  
                      3 681 431       4 270 895  
       
 
Not 5 Medelantalet anställda
                2017  2016  
Medelantalet anställda     8         9  
       
 
Not 6 Avskrivningar
Inventarier skrivs av baserade på en bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivningstid 3 år.
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Not 7 Finansiella intäkter
        2017                 2016  
Ränteintäkter             0                    426  
Valutakursvinst        245                    244  
Realisationsvinst av värdepapper                 619 092              140 759  
Räntekostnader       -133             0  
                    619 204           141 429  
   

Not 8 Byggnader och mark

      Anskaffningsvärde
Fastigheten Sollefteå Flyn 1:151            1

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
          2017-12-31      2016-12-31    
Ingående anskaffningsvärden           1 157 098           1 120 698 
Inköp                0                  36 400  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden        1 157 098          1 157 098  
       
Ingående avskrivningar           -1 132 832          -1 120 698  
Årets avskrivningar                 -12 134                   -12 134  
Utgående ackumulerade avskrivningar        -1 144 966         -1 132 832  
       
Utgående redovisat värde                   12 132                 24 266  

Not 10 Specifikation andelar i intresseföretag
 
Namn                    Kapital-                    Bokfört 
                        andel                       värde
Städa Sverige Ekonomisk förening                      2,3 %           23 260  
Sävsjö Skyttecenter Ekonomisk förening       36 %                 3  
             23 263  
       
      Org.nr  Säte  Eget kapital       Resultat  
Städa Sverige  Ekonomisk förening 716421-2859 Stockholm    4 453 233 397 574  
Sävsjö Skyttecenter  Ekonomisk förening 769607-7497 Sävsjö           27 022 129 559  

Not 11 Aktier och andelar
Namn                 Anskaffn.              Marknads-
         värde                      värde 
Aktier                 5 369 375                7 227 061  
Hedgefonder                5 300 700                 5 505 147  
Räntor               10 817 764              11 318 904  
               21 487 839             24 051 112  
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Not 12 Prisfonder
                      2017-12-31        2016-12-31  
Kajsa & Henry Pantzars fond           159 549       159 549  
K-A Norlins Ungdomsfond           152 123       164 123  
Ola Olssons Prisfond              15 667         20 667  
S:t Eriksfonden                    123 939       123 939  
Skyttesportens vänner                             0            8 284  
Eidem              188 000       216 000  
              639 278      692 562  
 
Not 13 Övriga fonder
         2017-12-31 2016-12-31  
Norma Jubileums Fond               41 190           41 190  
T Holbergs Minnesfond               10 254           10 254  
P Nohres Skyttestift               43 963           57 963  
Prins Eugens Fond               84 327         111 423  
John Nilssons Fond             126 292         126 292  
FSR Minnesfond                  36 917            51 917  
                342 943         399 039  
       
 
Not 14 Övriga avsättningar
          2017-12-31    2016-12-31  
Steve G 50års fond              205 305             211 305  
Anläggningstekniska rådet                48 025             49 299  
Miljöåtgärder                138 945           172 277  
Ny organisation                937 386           954 681  
Riktade projekt ungdom               562 092           735 859  
Elitstöd                 500 000                        0  
Rekrytering - och utbildning            0             95 000  
Juridiskt stöd                150 000           150 000  
Flyttkostnader                           0            150 000  
Utbildning besiktningsmän            0           300 000  
Ungdomsverksamhet Sporting                26 896                     37 129  
Medlemsadministrativt system            0           150 000  
Digitalisering, uppdateringsmaterial             271 934                  300 000  
VM/SM                 163 713          0  
UGL                    50 000                       0   
Utbildning                228 507          0  
             3 282 803             3 305 550 
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