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Verksamhetsberättelse	  2013	  

Styrelsen	  för	  Smålands	  Skyttesportförbund	  får	  härmed	  avge	  följande	  
verksamhetsberättelse	  för	  2013	  

	  
Styrelsen	  för	  2013	  har	  varit	  enligt	  följande:	  
Ordförande:	  Dan	  Eriksson,	  Figeholm	  
Sekreterare:	  Christer	  Claesson,	  Uråsa	  
Kassör:	  Anders	  Nilsson,	  Kalmar	  
Utbildningsledare:	  Katarina	  Andersson,	  Diö	  
Representant	  gevär:	  Magnus	  Linnros,	  Bäckseda	  
Representant	  pistol:	  Jonas	  Fyrpihl,	  Sävsjö	  
Representant	  lerduva/viltmål:	  Christer	  Svensson,	  Borgholm	  
Ungdomsrepresentant:	  Martin	  Olsson,	  Gullabo	  
	  
Revisorer:	  Lisbeth	  Johansson,	  Huskvarna,	  och	  Bertil	  Lydén,	  Ingelstad	  
Revisorssuppleanter:	  Britt-‐Louise	  Krabb,	  Huskvarna,	  och	  Sven-‐Gunnar	  Skoglund,	  Ingelstad	  
Valberedning:	  Håkan	  Bengtsson,	  Britt-‐Louise	  Krabb	  och	  Christer	  Isaksson	  
	  
Årsmötet	  2013	  genomfördes	  2013-‐03-‐10	  på	  Östanå	  Värdshus	  i	  Vetlanda.	  Totalt	  var	  det	  33	  deltagare	  
från	  20	  föreningar	  vid	  mötet.	  
	  
Under	  2013	  har	  styrelsen	  haft	  tre	  telefonmöten	  och	  ett	  fysiskt	  möte	  i	  Nybro	  utöver	  årsmötet.	  
	  
Smålands	  Skyttesportförbund	  har	  varit	  representerat,	  med	  två	  representanter,	  vid	  såväl	  SvSF	  
Förbundsmöte	  som	  Skytteforum	  under	  hösten	  2013.	  	  
	  
Styrelsen	  har	  under	  året	  använt	  sig	  av	  Dropbox,	  en	  webbaserad	  tjänst	  för	  gemensamma	  dokument,	  
för	  att	  förenkla	  dokumenthanteringen	  inom	  styrelsen.	  Även	  de	  olika	  sektionerna	  är	  nu	  med.	  
Styrelsen	  har	  dessutom	  en	  SMS-‐grupp	  för	  snabbare	  kommunikation.	  
	  
Distriktet	  hade	  vid	  årets	  slut	  ???	  anslutna	  föreningar,	  en	  minskning	  med	  ??	  föreningar.	  
	  
Följande	  utbildnings	  relaterade	  arrangemang	  har	  planerats/	  genomförts	  
• 20	  januari	  hölls	  en	  förbundstränarträff,	  gevär	  i	  Växjö,	  7	  deltagare.	  
• 9	  mars	  i	  Gnosjö	  hölls	  en	  regelkurs	  av	  lerduvesektionen,	  23	  deltagare.	  
• 5	  maj	  genomfördes	  ett	  Utbildnings	  och	  informations	  möte	  i	  Älmhult	  för	  gevärs	  examinatorer.	  

Huvudexaminator	  i	  gevär/k-‐pist,	  Magnus	  Linnros	  höll	  i	  utbildningen,	  7	  deltagare.	  Utbildningen	  



samordnades	  med	  Älmhults	  Skytteförening	  som	  utbildade	  i	  gevärsskyttekortet.	  På	  så	  sätt	  kunde	  
3	  nya	  examinatorer	  utbildas	  med	  både	  teori	  och	  praktik.	  

• 8	  maj	  besökte	  Mikaels	  Normann,	  SvSF	  kansli,	  Småland	  och	  informerade	  om	  ”Utbildningsstrategi	  
2017”.	  Inbjudna	  till	  mötet	  var	  styrelsen	  och	  berörda	  i	  sektionsstyrelserna	  i	  Småland,	  10	  
deltagare.	  Uppgift	  till	  styrelsen	  att	  ge	  förslag	  senast	  1	  juni	  på	  D-‐tränare	  som	  ska	  valideras	  in	  fram	  
till	  2017.	  

• 14	  –	  16	  juni	  inbjöd	  Ålems	  Skytteförening	  i	  samarbete	  med	  distriktet	  till	  ett	  korthåll-‐	  och	  
gevärsläger.	  Pga	  för	  få	  anmälningar	  valde	  arrangören	  tillsammans	  med	  distriktet	  att	  ställa	  in	  
lägret	  

• Två	  personer	  i	  styrelsen	  har	  under	  två	  heldagar,	  3	  och	  10	  juli,	  arbetat	  med	  hemsidan	  och	  SvSF:s	  
Tävlingsadministrativa	  kalender.	  

• 10	  september	  3	  timmars	  utbildning	  i	  SvSF:s	  Tävlingsadministrativa	  kalender.	  Utbildare	  Bo	  
Ohlsson,	  12	  deltagare	  från	  6	  olika	  föreningar,	  en	  pistol	  övriga	  gevär.	  

• 5	  –	  6	  oktober	  ett	  träningsläger	  i	  Sävsjö	  för	  nybörjare	  i	  stå	  Luftgevär,	  lägret	  planerades	  utifrån	  
SISU:s	  regler	  för	  lägerbidrag.	  23	  deltagande	  skyttar	  i	  ålder	  12	  till	  19	  år	  och	  tre	  tränare.	  

• Småland	  har,	  efter	  genomför	  utbildning	  på	  riks	  nivå	  i	  Bromma	  25-‐27	  okt,	  8	  diplomerade	  
utbildade	  D-‐tränare.	  	  2	  av	  dessa	  tillhör	  resursgruppen	  knuten	  till	  projektet	  ”Utbildningsstrategi	  
2017”.	  6	  tränare	  kommer	  från	  gevärssektionen	  Småland	  och	  2	  från	  Lerduvesektionen	  Småland.	  
Sektionsöverskridande	  ledar-‐/tränarutbildning	  på	  grundnivå	  planeras	  under	  våren	  2014	  

• Träningsdag	  luftgevär	  ståskyttar	  1	  dec,	  Alvesta,	  flyttades	  till	  26	  jan	  2014	  pga	  för	  få	  deltagare.	  	  
	  
	  
Verksamhetsberättelse	  Gevärssektionen	  
	  
Gevärsektionen	  har	  2013	  bestått	  av:	  
Ordförande:	  Magnus	  Linnros	  med	  grenledare	  enligt	  följande:	  
Luftgevär:	  Eva	  Sundqvist	  och	  Rune	  Andersson	  
Korthåll	  50	  meter:	  Stefan	  Pettersson	  
Bana	  6.5	  300	  meter:	  Magnus	  Linnros	  
Automatvapen:	  Rolf	  Nilsson.	  
	  
Sektionen	  har	  haft	  ett	  protokollfört	  möte	  över	  telefon	  och	  en	  sammankomst	  med	  Distriktet.	  
	  
Luftgevär	  
Mathilda	  Sjöström	  vann	  SM	  Falling	  target	  för	  seniorer	  och	  junior-‐SM	  i	  nationellt	  Luftgevär.	  
Skyttiadens	  riksfinal	  i	  Eskilstuna	  fick	  diverse	  framstående	  resultat	  med	  två	  andra	  platser	  som	  
bäst.	  Amanda	  Carlsson,	  Gullabo	  L11	  och	  Maria	  Bondesson,	  Gullabo	  L15S.	  
Det	  har	  genomförts	  Smålandsmästerskap	  i	  nationellt	  Luftgevär	  i	  Växjö	  och	  Luftgevär	  Falling	  Target	  i	  
Gullabo.	  
Svenskt	  Mästerskap	  Nationellt	  luftgevär	  arrangerades	  av	  Jönköpings	  Skyttegille	  i	  Sävsjö	  Skyttecenter.	  
	  
Vi	  har	  startat	  upp	  Smålandsserien	  på	  luftgevär	  med	  fem(5)	  anmälda	  lag.	  
	  
Det	  har	  hållits	  ett	  läger	  för	  stående	  skyttar	  över	  en	  helg	  i	  Sävsjö.	  25	  deltagare.	  
	  
Korthåll	  50	  m	  
SSM	  KH	  50	  meter	  blev	  en	  bra	  tävling	  för	  Smålands	  del.	  Seger	  i	  Senior	  klassen	  via	  Anders	  Petersson,	  
Älmhult,	  tredje	  plats	  i	  Junior	  klassen	  via	  Erik	  Sundqvist,	  Berga	  och	  de	  fyra	  första	  platserna	  i	  klassen	  
Ungdom	  med	  Mattias	  Pettersson,	  Ingelstad	  på	  första	  plats.	  
SSM	  Korthåll	  Fält:	  Anders	  Petersson	  Älmhult,	  på	  en	  tredje	  plats	  i	  ställnings	  mästerskapet,	  Björn	  
Bjarnarsson	  Värnamo,	  segrare	  i	  liggande	  mästerkapet	  och	  en	  andra	  plats	  i	  Förbundslag	  tävlingen.	  	  
JSM	  KH	  Ligg:	  Maja	  Telen	  Gullabo,	  segrade	  i	  den	  klassen	  med	  345	  poäng.	  



JSM	  KH	  Ställn:	  En	  andra	  plats	  till	  Erik	  Sundqvist	  Berga	  med	  324	  poäng.	  
JSM	  KH	  Fält:	  Herman	  Lameksson	  och	  Erik	  Sundqvist,	  båda	  Berga,	  slutade	  tvåa	  och	  trea.	  
Vad	  det	  gäller	  Förbundslagen	  blev	  det	  bra	  utdelning	  till	  Småland.	  KH	  50	  meter	  ligg	  1:a,	  KH	  50	  meter	  
ställning	  2:a,	  KH	  Fält	  1:a.	  
I	  Junior	  SM	  Sport	  slutade	  Maia	  Telen	  Gullabo,	  på	  en	  andra	  plats	  och	  likaså	  Mathias	  Sjöström	  
Vimmerby.	  
I	  Veteran	  klassen	  slutade	  Dan	  Eriksson	  Figeholm,	  trea.	  
I	  SM	  KH	  Fält	  blev	  det	  en	  fjärde	  plats	  till	  Anders	  Magnusson	  Ålem.	  
	  
Bana	  6,5	  300	  m	  
SSM	  BANA	  6.5	  slutade	  Anders	  Petersson	  Älmhult	  1:a	  i	  klass	  Senior	  Ligg	  och	  Mattias	  Pettersson	  
Ingelstad	  1:a	  i	  klass	  Junior/Ungdom.	  
Inga	  framstående	  placeringar	  i	  SSM	  Fält	  6.5.	  
JSM	  6.5	  Ligg:	  Kasper	  Fingal	  Ålem,	  6:a.	  
JSM	  6.5	  Ställning:	  Jeremias	  Karlsson	  Ålem,	  8:a.	  
Förbundslagen	  slutade	  3:a	  i	  Liggande	  och	  2:a	  i	  Ställnings	  mästerskapet.	  
SM	  BANA	  6.5	  Liggande	  blev	  inga	  större	  framgångar.	  
SM	  BANA	  6.5	  Ställning	  slutade	  Magnus	  Linnros	  Bäckseda	  på	  en	  13:e	  plats	  och	  Anders	  Petersson	  
Älmhult	  slutade	  på	  plats	  20.	  
	  
Utöver	  detta	  har	  Smålands	  Skyttesport	  Förbund	  haft	  en	  del	  inbjudnings	  tävlingar	  i	  samtliga	  
kategorier	  och	  representanter	  i	  dessa	  och	  har	  även	  haft	  representanter	  i	  inbjudnings	  tävlingar	  
”utomstädes”.	  Kompletta	  resultatlistor	  och	  individuella	  prestationer	  finns	  på	  nätet,	  eller	  fråga	  din	  
förening.	  
Vi	  håller	  fortlöpande	  på	  med	  att	  utbilda	  ledare	  och	  tränare	  i	  våra	  föreningar.	  
Nya	  friska	  tag	  och	  om	  möjligt	  bättre	  resultat	  under	  2014.	  
	  
	  
Verksamhetsberättelse	  Pistolsektionen	  
	  
Ledare	  och	  representant	  i	  förbundsstyrelsen	  har	  varit	  Jonas	  Fyrpihl.	  	  
Inga	  möten	  förutom	  årsmöte	  har	  genomförts	  under	  året.	  
	  
Pistolsektionen	  har	  genomfört	  tre	  kvaltävlingar	  till	  Svenska	  Ungdomscupen,	  13-‐01-‐19	  i	  Jönköping,	  13-‐
02-‐09	  i	  Rottne,	  som	  även	  var	  distriktsfinal,	  och	  13-‐12-‐14	  i	  Växjö.	  Tre	  ungdomar	  från	  Småland	  
kvalificerade	  sig	  till	  finalen	  i	  Töreboda	  2013,	  dock	  så	  deltog	  endast	  två.	  
	  
DM	  har	  genomförts	  i	  grenarna	  luftpistol	  13-‐02-‐09	  i	  Rottne,	  fripistol	  13-‐08-‐10	  i	  Jönköping,	  grov-‐,	  
sport-‐	  och	  standardpistol	  13-‐08-‐11	  i	  Ljungby.	  
	  
Inget	  SSM	  har	  genomförts	  då	  Halland	  ej	  lyckats	  lösa	  det	  med	  arrangör.	  
	  
Tre	  skyttar	  deltog	  i	  Skyttesportförbundets	  VM	  läger	  i	  Granada	  i	  september,	  Lisa	  Enocsson	  Jönköpings	  
Psk,	  Jonas	  Fyrpihl	  Växjö	  Pk	  och	  Mikael	  Nilsson	  Växjö	  Pk.	  
	  
Distriktet	  har	  varit	  väl	  representerat	  vid	  tävlingar	  under	  året,	  såväl	  internationellt	  som	  nationellt.	  
Följande	  resultat	  är	  ett	  axplock	  ur	  det	  som	  presterats	  av	  distriktets	  skyttar	  under	  året.	  
	  
Internationella	  tävlingar	  
Swedish	  Cup	  13-‐01-‐02-‐-‐05	  
Lisa	  Enocsson,	  Jönköpings	  Psk,	  tog	  två	  3:e	  platser,	  Lisbeth	  Johansson,	  Jönköpings	  Psk,	  tog	  en	  3:e	  och	  
en	  5:e	  plats	  och	  Niklas	  Krabb,	  Jönköpings	  Psk	  tog	  en	  3:e	  plats	  vid	  årets	  tävlingar.	  
	  
	  



ISCH,	  Hannover	  13-‐04-‐24—28	  
Snabbpistol	  
23.	  Niklas	  Krabb	   Jönköpings	  Psk	   	  
	  
Fripistol	  
44.	  Niklas	  Krabb	   Jönköpings	  Psk	  
	  
Luftpistol	  
50.	  Jonas	  Fyrpihl	   Växjö	  Pk	  
64.	  Niklas	  Krabb	   Jönköpings	  Psk	  
	  
European	  Cup,	  Hannover	  13-‐04-‐27—28	  
Grovpistol	  
7.	  Mikael	  Nilsson	   Växjö	  Pk	  
15.	  Jonas	  Fyrpihl	  	   Växjö	  Pk	  
25.	  Marcus	  Andersson	   Växjö	  Pk	  
27.	  Niklas	  Krabb	   Jönköpings	  Psk	   	  
	  
Standardpistol	  
17.	  Jonas	  Fyrpihl	   Växjö	  Pk	  
19.	  Mikael	  Nilsson	   Växjö	  Pk	  
26.	  Marcus	  Andersson	   Växjö	  Pk	  
30.	  Niklas	  Krabb	   Jönköpings	  Psk	   	  
	  
European	  Cup,	  Århus	  13-‐06-‐01—02	  	  
Grovpistol	  
14.	  Mikael	  Nilsson	   Växjö	  Pk	  
	  
Standardpistol	  
14.	  Mikael	  Nilsson	   Växjö	  Pk	  
	  
European	  Cup,	  Göteborg	  13-‐09-‐14-‐-‐15	  
Grovpistol	  
9.	  Mikael	  Nilsson	   Växjö	  Pk	  
11.	  Jonas	  Fyrpihl	  	   Växjö	  Pk	   	  
	  
Standardpistol	  
1.	  Jonas	  Fyrpihl	   Växjö	  Pk	  
10.	  Mikael	  Nilsson	   Växjö	  Pk	  
	  
European	  Cup	  Final,	  Saint	  Jean	  de	  Marsac	  13-‐09-‐28-‐-‐29	  
Standardpistol	  
12.	  Jonas	  Fyrpihl	   Växjö	  Pk	  
	  
LF-‐Open	  Danmark	  13-‐11-‐29—12-‐01	  	  
Jonas	  Fyrpihl,	  Växjö	  Pk,	  tog	  en	  2:a,	  en	  3:e	  och	  en	  4:e	  placering	  vid	  årets	  tävling.	  	  
	  
Nationella	  tävlingar	  
Svenska	  Ungdomscupens	  final	  i	  Töreboda	  13-‐03-‐10	  
Lp	  11	  
11.	  Razmus	  Bohman	   Växjö	  Pk	   377	  
Lp	  13	  
31.	  Anton	  Löf	   Växjö	  Pk	   370	  
	  



SM	  luftpistol	  i	  Töreboda	  13-‐03-‐22-‐-‐24	  
Snabbluftpistol	  
3.	  Anders	  Magnusson	   Växjö	  Pk	  
	  
Falling	  Target	  
Herrar	  
3.	  Anders	  Magnusson	   Växjö	  Pk	  
4.	  Michael	  Fasth	   Växjö	  Pk	  
	  
Luftpistol	  
Damjunior	  
8.	  Lisa	  Enocsson	   Jönköpings	  Psk	  
	  
Dam	  
5.	  Lisbeth	  Johansson	   Jönköpings	  Psk	  
	  
Slutlig	  landslagsuttagning	  i	  Uppsala	  13-‐06-‐08—09	  
Standardpistol	  
1.	  Tobias	  Svensson	   Jönköpings	  Psk	  
3.	  Mikael	  Nilsson	   Växjö	  Pk	  
6.	  Jonas	  Fyrpihl	   Växjö	  Pk	  
8.	  Anders	  Magnusson	   Växjö	  Pk	   	  
	  
Fripistol	  
5.	  Niklas	  Krabb	   Jönköpings	  Psk	  
	  
Grovpistol	  
3.	  Jonas	  Fyrpihl	   Växjö	  Pk	  
7.	  Mikael	  Nilsson	   Växjö	  Pk	  
	  
Sportpistol	  
Damjunior	  
4.	  Lisa	  Enocsson	   Jönköpings	  Psk	  
	  
SM	  25/50m	  i	  Uppsala	  13-‐08-‐22-‐-‐25	  
Fripistol	  
6.	  Tobias	  Svensson	   Jönköpings	  Psk	  
	  
Herrar	  Lag	  
1.	  Jönköpings	  Psk	   (Tobias	  Svensson,	  Niklas	  Krabb,	  Per	  Enocsson)	  
	  
Sportpistol	  
Damjunior	  
Svensk	  Mästare	  Lisa	  Enocsson,	  Jönköpings	  Psk	  
	  
Damer	  
2.Lisbeth	  Johansson	   Jönköpings	  Psk	  
	  
Herrar	  
2.	  Tobias	  Svensson	   Jönköpings	  Psk	  
4.	  Jonas	  Fyrpihl	   Växjö	  Pk	  
5.	  Per	  Klingberg	   Eksjö	  Sg	  
8.	  Mikael	  Nilsson	   Växjö	  Pk	  
	  



Herrar	  Lag	  
1.	  Växjö	  Pk	   	   (Jonas	  Fyrpihl,	  Mikael	  Nilsson,	  Anders	  Magnusson)	  
2.	  Jönköpings	  Psk	   (Tobias	  Svensson,	  Niklas	  Krabb,	  Per	  Enocsson)	  
	  
Grovpistol	  
Svensk	  Mästare	  	  Jonas	  Fyrpihl,	  Växjö	  Pk	  
2.	  Mikael	  Nilsson	   Växjö	  Pk	  
5.	  Tobias	  Svensson	   Jönköpings	  Psk	  
	  
Herrar	  Lag	  
1.	  Växjö	  Pk	   	   (Jonas	  Fyrpihl,	  Mikael	  Nilsson,	  Anders	  Magnusson)	  
	  
Standardpistol	  
Herrar	  
2.	  Per	  Klingberg	   Eksjö	  Sg	  
3.	  Tobias	  Svensson	   Jönköpings	  Psk	  
	  
Herrar	  Lag	  
1.	  Växjö	  Pk	   	   (Jonas	  Fyrpihl,	  Mikael	  Nilsson,	  Anders	  Magnusson)	  
2.	  Jönköpings	  Psk	   (Tobias	  Svensson,	  Niklas	  Krabb,	  Per	  Enocsson)	  
	  
Svenska	  Ungdomscupen	  
Distriktsfinal	  Rottne	  2013-‐02-‐09	  
Lp	  11	  
1.	  Razmus	  Bohman	   Växjö	  Pk	   369	  
Lp	  15	  P	  
1.	  Christoffer	  Larm	   Växjö	  Pk	   306	  
	  
DM	  resultat	  
Luftpistol	  Rottne	  2013-‐02-‐09	  
Herrar	  
1.	  Niklas	  Krabb	   Jönköpings	  Psk	   565	  
2.	  Miguel	  Perez	   Växjö	  Pk	   	   554	  
3.	  Lars	  Holmqvist	   Växjö	  Pk	   	   551	  
Damer	  
1.	  Madeleine	  Johansson	   Mönsterås	  Pk	   359	  
	  
Fripistol	  Jönköping	  2013-‐08-‐10	  
1.	  Henrik	  Arvidsson	   Jönköpings	  Psk	   511	  
2.	  Niklas	  Krabb	   Jönköpings	  Psk	   511	  
3.	  Per	  Enocsson	   Jönköpings	  Psk	   506	  
	  
Grovpistol	  Ljungby	  2013-‐08-‐11	  
1.	  Mikael	  Nilsson	   Växjö	  Pk	   572	  
2.	  Anders	  Magnusson	   Växjö	  Pk	   570	  
3.	  Michael	  Fasth	   Växjö	  Pk	   544	  
	  
Standardpistol	  Ljungby	  2013-‐08-‐11	  
Herrar	  
1.	  Per	  Klingberg	   Eksjö	  Sg	   565	  
2.	  Anders	  Magnusson	   Växjö	  Pk	   559	  
3.	  Raymond	  Arvidsson	   Sp	  Ljungby	   551	  
	  
	  



Damer	  
1.	  Maria	  Claesson	   Eksjö	  Sg	   521	  
2.	  Sabina	  Fagerlund	   Växjö	  Pk	   441	  
	  
Sportpistol	  Ljungby	  2013-‐08-‐11	  
Herrar	  
1.	  Per	  Klingberg	   Eksjö	  Sg	   584	  
2.	  Mikael	  Nilsson	   Växjö	  Pk	   570	  
3.	  Anders	  Magnusson	   Växjö	  Pk	   569	  
	  
Damer	  
1.	  Maria	  Claesson	   Eksjö	  Sg	   546	  
2.	  Sabina	  Fagerlund	   Växjö	  Pk	   484	  
	  
	  
Verksamhetsberättelse	  Lerduvor/Viltmål	  sektionen	  
 
Styrelsen	  under	  året	  har	  bestått	  av:	  
Ordförande:	  Christer	  Svensson	  
Nordisk	  trap:	  Mikael	  Karlsson	  
Skeet:	  Åke	  Claesson	  
Sporting:	  Håkan	  Elmqvist	  
Viltmål:	  Evert	  Carlsson	  
	  
Förutom	  årsmötet	  har	  sektionen	  haft	  telefonmöten	  och	  mejlkontakt.	  Vi	  har	  utöver	  organisering	  av	  en	  
rad	  DM	  och	  SSM	  genomfört	  en	  regelkurs	  i	  Gnosjö	  samt	  ett	  träningsläger	  i	  nordisk	  trap	  på	  Alvesta	  
jaktskyttebanor.	  
	  
Framgångar	  av	  sällan	  skådat	  slag	  har	  presterats	  av	  distriktets	  lerduveskyttar	  under	  året.	  Förutom	  
segrar	  i	  landslagstester	  och	  SSM	  har	  det	  erövrats	  SM	  guld	  och	  en	  uppsjö	  medaljer	  av	  alla	  valörer	  på	  
såväl	  SM	  tävlingar	  som	  veteranmästerskap.	  Lägg	  därtill	  några	  Svenska	  rekord	  och	  landslagsuppdrag	  
för	  6	  av	  våra	  nordiska	  trapskyttar	  så	  förstår	  man	  att	  året	  varit	  exceptionellt	  framgångsrikt	  för	  våra	  
skyttar.	  
Nedan	  följer	  en	  redovisning	  av	  våra	  Svenska	  mästare	  och	  medaljörer.	  
	  
Olympisk	  skeet	  
Seniorer:	  Guld,	  Andreas	  Björnesund,	  Oskarshamn	  121.	  
Lag:	  Guld,	  Oskarshamn	  (A	  Björnesund	  121,	  R	  Lagergren	  113,	  C	  Isaksson	  113)	  347.	  (Svenskt	  rekord).	  
50+:	  Silver,	  Staffan	  Dahl,	  Växjö	  113.	  
60+:	  Silver,	  Tommy	  Gustavsson,	  Växjö	  99.	  
	  
Nordisk	  trap	  
Seniorer:	  Brons,	  Ronny	  Gustafsson,	  Fridafors	  142+24.	  
Damer:	  Silver,	  Mia	  Gustavsson	  Tranås	  133+21.	  
Lag:	  Guld,	  Fridafors.	  (M	  Karlsson	  90,	  J	  Håkansson	  95,	  R	  Gustafsson	  88)	  273.	  
50+:	  Brons,	  Mikael	  Karlsson	  Fridafors	  138+24.	  
	  
Nationell	  skeet	  
Seniorer:	  Silver,	  Håkan	  Karlsson,	  Växjö	  184.	  Brons,	  Lars	  Larsson,	  Gnosjö	  184.	  
Damer:	  Guld,	  Sanna	  Svensson,	  Gnosjö	  174.	  (Svenskt	  rekord).	  
Lag:	  Guld,	  Växjö	  (S	  Dahl	  193,	  H	  Karlsson	  184,	  A	  Hansén	  Fure	  164)	  541.	  
Silver:	  Gnosjö	  (L	  Larsson	  184,	  Å	  Claesson	  180,	  S	  Svensson	  174)	  538.	  
Brons:	  Gamleby	  (L	  Zeilon	  179,	  B	  Johansson	  178,	  T	  Svensson	  178)	  535.	  



50+:	  Guld,	  Staffan	  Dahl,	  Växjö	  193	  (Svenskt	  rekord).	  Brons,	  Leif	  Zeilon,	  Gamleby	  179.	  
60+:	  Brons,	  Bertil	  Johansson,	  Gamleby	  178.	  
70+:	  Guld,	  Arne	  Aldén,	  Vetlanda	  177.	  
	  
Engelsk	  sporting	  
60+:	  Brons,	  Åke	  Karlsson,	  Kalmarbygdens	  jägare	  70.	  
	  
FITASC	  sporting	  
55+:	  Brons,	  Peter	  Haglund,	  Växjö	  154.	  
	  
Det	  har	  genomförts	  9	  SM-‐kval	  i	  nordisk	  trap	  i	  Småland	  under	  året	  med	  totalt	  176	  starter.	  	  
Förutom	  SM	  i	  FITASC	  som	  på	  ett	  förtjänstfullt	  sätt	  arrangerades	  av	  Kalmarbygdens	  jägare	  i	  Skogstorp	  
så	  har	  inga	  sportingtävlingar	  genomförts.	  Det	  har	  inte	  heller	  inte	  utförts	  några	  tävlingar	  i	  
viltmålsgrenarna,	  8	  smålandslag	  har	  dock	  deltagit	  i	  Allsvenskan.	  
	  
DM	  resultat	  
Olympisk	  skeet,	  Gislaved.	  15	  delt.	  
Seniorer:	  
1. Andreas	  Björnesund,	  Oskarshamn	  
2. Henrik	  Andersson,	  GAF-‐Öland	  	  
3. Christer	  Isaksson,	  Oskarshamn	  
	  
Junior:	  
1. Sebastian	  Andersson,	  Gislaved	  
	  
50+:	  	  
1. Åke	  Claesson,	  Gnosjö	  
2. Stefan	  Junerud,	  Gislaved	  
3. Evert	  Carlsson,	  Kalmar	  
	  
Nordisk	  Trap,	  Gnosjö.	  28	  delt.	  
Seniorer:	  
1. Magnus	  Andersson,	  Alvesta	  117	  
2. Christopher	  Lindkvist,	  Falken	  116	  
3. Emil	  Sjöstrand,	  Berga	  114	  
	  
Juniorer:	  
1. Emil	  Sjöqvist,	  Falken	  85	  
	  
50+:	  
1. Mikael	  Karlsson,	  Fridafors	  119	  
2. Johnny	  Håkansson,	  Fridafors	  116	  
3. Börje	  Sandberg,	  Växjö	  115	  
	  
60+:	  
1. Bertil	  Nilsson,	  Berga	  110	  
2. Gilbert	  Petersson,	  Berga	  105	  
3. Torsten	  Johannesson,	  Berga	  103	  
	  
70+:	  
1. Leif	  Carlsson,	  Växjö	  72	  
2. Lars-‐G	  Gustafsson,	  Alvesta	  68	  
	  
	  



Lag:	  
1. Fridafors	  SKF	  280	  
2. Berga	  JSK	  264	  
3. JSK	  Falken	  250	  
	  
Nationell	  skeet,	  GAF-‐Öland.	  17	  delt.	  
Seniorer:	  
1. Christer	  Isaksson,	  Oskarshamn	  94	  
2. Krister	  Pettersson,	  GAF-‐Öland	  87	  
3. Tomas	  Svensson,	  Gamleby	  87	  
	  
Junior:	  
1. Julian	  Lindström,	  GAF-‐Öland	  62	  
	  
Dam:	  
1. Erica	  Lindquist,	  GAF-‐Öland	  59	  
	  
50+:	  
1. Bertil	  Johansson,	  Gamleby	  87	  
2. Christer	  Petersson,	  Kalmar	  82	  
3. Evert	  Carlsson,	  Kalmar	  81	  
	  
Lag:	  
1. GAF:s	  JSK,	  lag	  1.	  255	  
2. Gamleby	  JSK	  251	  
3. GAF:s	  JSK,	  lag	  2.	  199	  
	  
	  
Verksamhetsberättelse	  Ungdomssektionen	  
Ungdomsrepresentant	  i	  förbundsstyrelsen	  har	  varit	  Martin	  Olsson.	  	  
Inga	  andra	  möten	  har	  genomförts	  och	  ovan	  nämnd	  kunde	  tyvärr	  inte	  delta	  på	  årets	  skytteforum.	  
	  
	  

Dan	  Eriksson	  
Christer	  Claesson	  	  Anders	  Nilsson	  	  Katarina	  Andersson	  

Magnus	  Linnros	  	  Jonas	  Fyrpihl	  	  Christer	  Svensson	  	  Martin	  Olsson	  
	  


