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Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse 2014 
Styrelsen för Östergötlands Skyttesportförbund får härmed lämna följande 
redogörelse över  
 
Förbundsorganisation 
Förbundsstyrelse 
Ordförande Mathias Jönsson 
Vice ordförande Roger Johansson 
Kassör Bo Ohlsson 
Ledamot Roland Berg 
Ledamot Karina Joelson 
 
Sektionsrepresentanter 
Gevär Niklas Moberg 
Pistol Björn Almgren 
Kpist Torbjörn Andersson 
Viltmål/ lerduvor Christer Salomonsson 
Ungdom  Camilla Joelson 
 
Revisorer 
Björn Johansson (utsedd av ÖIF) 
Mikael Varverud (ord) 
Gunnar Pettersson (suppl) 
 
Valberedning 
Preben Garner, Thomas Persson, Lena Karlsson 
 
Sammanträden 
 
Årsmötet 
Östergötlands Skyttesportförbund höll sitt årsmöte vid Trädgårdstorp 
Skyttecentrum i Linköping den 5 mars 2014. 
Totalt närvarade 35 personer. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft fem möten. 
 
Skytteforum och årsmöten 
Vid Skytteforum den 22-23 november Bromma deltog Mathias Jönsson, Karina 
Joelson och Camilla Joelson. 



Mathias Jönsson, Karina Joelson och Camilla Joelson representerade distriktet 
vid SvSF:s årsmöte i Bromma den 10-11 maj. 
 
Bo Ohlsson, Karina Joelson och Björn Almgren representerade distriktet vid ÖIF 
och SIUS årsmöte. 
 

Kpistsektionen 
 
Ordförande: Kurt Harrström 
Sekreterare: Torbjörn Andersson 
Ledamot:  Per Andersson 
Ledamot:  Leif Cedving 
 
Kpistskyttet i Östergötland bibehåller verksamheten med antal tävlingar både i 
fält och bana, tyvärr så går deltagarantalet neråt. Vi har genomfört 
fältskytteserien, banskytteserien och cuperna. Även förbundslaguttagningen 
har fungerat bra. 
 
SM arrangerades av Östergötland för andra året på raken. Något mindre med 
deltagare. Vädret var inte med oss alla dagar, lördagens banskytte blev blött. 
Fältskyttet genomfördes med uppehåll och blåst. Och ett stort tack till alla 
funktionärer som gjorde att vi fick mycket beröm för detta arrangemang. Vi fick 
även detta år en Svensk mästare i fältskytte, Per Andersson Gullberg vann det 
öppna mästerskapet 
 

Pistolsektionen 
 
Den nya organisationen med en sektion för pistol istället för grenansvarig är nu 
inne på sitt sjätte år.  
 
DM-aktiviteten ligger nu ganska stabilt kring drygt 40 starter. Största gren för 
året blev Sportpistol med 12 starter följt av Standardpistol med 11 starter. DM 
Snabbpistol är fortfarande vilande.  
 
Östgötacupen i Luftpistol arrangerades för sjätte året med 5 stycken 
deltävlingar fördelade över länet. Tävlingen lockade ett rekordstort deltagande 
med 91 skyttar och 224 individuella starter.  
Högsta resultat Roger Johansson Mjölby PK med 566 poäng i klass H3. Ett 
resultat som delades med herrjunioren Magnus Palmgren I2 skf. Bästa dam blev 
junioren Josefine Johansson Frövi-Lindesberg med 374 poäng. I de sittande 



ungdomsklasserna stod Edvin Åsenhed Mjölby PK för det högsta resultatet med 
fantastiska 398 poäng.  
Finspångs PK har även i år på ett förtjänstfullt sätt ansvarat för ekonomi och 
resultatsammanställning. Tre av tävlingarna har även varit kval till Svenska 
Ungdomscupen.  
 
Vid Svenska Ungdomscupens final i Avesta segrade Sofia Löwendahl Mjölby PK 
med 367 poäng i klass LP25F. I klass LP 11 kom Linus Landberg Mjölby på 5:e 
plats med 380 poäng. I klass LP 13 kom Ebba Byrsjö Mjölby också på en 5:e 
plats med 391 poäng. I klass LP 17P placerade sig Kim Johansson Mjölby femma 
med 525 poäng. 
 
Under året har en Östgötacup i Fripistol startats. Tävlingen har bestått av tre 
deltävlingar varav de två bästa räknas. Årets segrare blev Joakim Strömberg 
SAAB PK. 
 
I oktober arrangerades en grenöverskridande kurs för biträdande 
föreningstränare i Linköping med nio pistolskyttar anmälda.   
 
Linköpings Skytteförening arrangerade Central Kvaltävling Öst i Luftpistol den 29 
november med 36 deltagare. 
 
 Med en förhoppning om ett GOTT NYTT SKYTTESPORTÅR 2015. 
Björn Almgren, sektionsledare 
 

Gevärssektionen 
 
# Under året har sektionen haft 3 st protokollförda 
styrelsemöten/datamöten/telefonmöten, men även haft sammankomster när 
så krävts utan protokollföring. 
 
Sektionen har varit delaktiga i genomförandet av Gevärsskyttekortutbildning, 
DM-tävlingar, Östgötamönstringar lg och kh, Skyttiaden mm. 
Sektionen har också under året stöttat de föreningar ekonomiskt som ansökt 
om bidrag för nyinvesteringar. 
 
Under året har verksamheten i länets föreningar och deltagarantalet ökat på 
luftgevärssidan. 
I korthållsgrenarna har det däremot minskat en aning vilket är konstigt med 
tanke på de stora framgångar länets skyttar bidragit med de senaste åren. Det 



borde få upp intresset ännu mer ute i föreningarna. 
Det som sticker ut lite extra är Michael Svensson´s, Finspong, fina skytte under 
landskampen mot Danmark där han tog individuellt guld i liggande 50m samt 
var en starkt bidragande orsak till Sveriges lagguld!! 
 
6,5 skyttet låg kvar på samma deltagarsiffror som 2013,ca 10-15 st. banskyttar 
på DM och en handfull fältskyttar! 
 
Gevärssektionen gratulerar samtliga DM-medaljörer och alla ni andra duktiga 
Östgötaskyttar och hoppas på ytterligare framgångar under 2015! 
För Gevärssektionen 
Niklas Moberg, Ordförande 
 

Utbildningar 
 
Utbildning i SvSF Tävlingskalender IndTA 22 maj 7 personer deltog. 
 
Biträdande föreningstränarutbildning 8 november i Linköping 16 personer 
deltog. 
 
Utbildningar i gevärsskyttekort i Valdemarsvik 23 januari, Linköping 20 
september och Finspång 24 november totalt 17 st. examinerade. 
 
Vi har köpt in banderoller och rollups att låna ut till intresserade föreningar. 
 

Förvaltning 
 
Resultatet för verksamhetsåret blev ett överskott på 11 630,73 kr. 
Ränteintäkterna uppgick till 18 643,99. Det egna kapitalet inklusive årets 
överskott är nu 193 743,52 kr. 
De ändamålsbestämda medlen från Östergötlands Skytteförbund och 
Östergötlands Ungdomsskytteförbund har under året minskat med 50 640,00 kr 
främst genom bidrag till resor för ungdomar till tävlingar samt utrustnings-
bidrag till föreningar. Totalt ändamålsbestämt inklusive den nya 
rekryteringsfonden är nu 754 859,57 kr. Medlemsavgifterna uppgick till 400 
kr/förening, vilket gav 17 600 kr. 
Bidraget från Östergötlands Idrottsförbund blev 14 912 kr. 
För mer information hänvisas till balans- och resultatrapport samt 
redovisningen av de ändamålsbestämda medlen. 

  




