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Uppgift 

 

Blekinge Skyttesportförbund ska, enligt dess stadgar och SvSF:s stadgar, främja, utveckla och samordna 

skyttesportverksamheten inom RF SISU Blekinges gränser samt arbeta i enlighet med FM:s och FS:s beslut. 

 

Blekinge Skyttesportförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i SvSF, och som har sin hemvist inom 

RF SISU Blekinges gränser. Endast de föreningar som lämnat begärda uppgifter och betalt fastställda avgifter till 
SDF samt SvSF får delta i SDF:s verksamhet. I dagsläget har inte Blekinge Skyttesportförbund någon fastställd 

avgift till föreningarna. 

 

Blekinge Skyttesportförbund samarbetar med SvSF, RF SISU Blekinge, Blekinge Pistolskyttekrets samt 

närliggande distrikt inom Region Syd. 

 

Styrelsen 

 

Styrelsen sammanträder minst 5 gånger med ett ordinarie årsmöte i mars 2023. 

 

Utbildning 

 

Blekinge Skyttesportförbund bedriver utbildningsverksamhet genom dess utbildningssektion som består av en 

sammankallande ordförande. Här finns även skyttekortsutbildare tillgängliga. Utbildningssektionen ska anordna 

och/eller tipsa om utbildningar i aktuella ämnen som erbjuds via RF SISU Blekinge, SvSF och närliggande 
distrikt. 

 

Tävlingsverksamhet 

 

Blekinge Skyttesportförbund bedriver tävlingsverksamhet genom dess tävlingssektion som består av en 

sammankallande ordförande. Här finns även utsedda grenledare inom respektive gren som har i uppgift att 

planera tävlingar inom distriktet samt samarbeta med SvSF och Region Syd att planera tävlingar på nationell 

nivå. Blekinge har även ett antal licensierade domare tillgängliga. 

 

Blekinge Skyttesportförbund ska anordna Region Syds årliga möte som i år är planerat till den 23 april. Ett nytt 

upplägg för konferensen har tagits fram under 2021 där ett nytt inslag kommer ingå i syfte att öka upp intresset 

för konferensen. Under 2022 är det bestämt att temat för detta inslag kommer vara i kategorin utbildning. 

 

Blekinge Skyttesportförbund främjar tävlingsverksamheten i alla åldrar. Föreningarna kan en gång i halvåret 
söka bidrag för sina tävlings och arrangörsverksamheter som arrangerats inom SvSF:s regelverk och som lagts 

upp i SvSF:s tävlingskalender. 

 

Ungdoms och lägerverksamhet 

 

Blekinge Skyttesportförbund bedriver ungdomsverksamhet genom dess utbildningssektion. Vid SvSF:s 

skytteforum 2022 är målet att Blekinge ska vara representerad med en ungdomsrepresentant under 25 år 

gammal. 

 

RF SISU Blekinge planerar att anordna ett sportläger för ungdomar i Hällevik v 32. 2022. Blekinge 

Skyttesportförbund anmäler intresse och kommer delta om skytteungdomar anmäler sig. Denna inbjudan skickar 

vi även ut till närliggande distrikt. 

 

Kommunikation 

 
Blekinge Skyttesportförbund kommunicerar via e-post, hemsida och facebook. 

Våra möten är öppna. Grenledare bjuds in att deltaga till varje möte. 

Vi ska även under 2022 ta fram en årsplan för kommande styrelsemöten. 


