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Svenska mästare 2010 
 

Niklas Ringborg, Valdemarsvik  SM Skeet 

 

Förbundslag     SM Korthåll fält 

 

Föreningslag, Åtvidaberg   SM  Korthåll fält 

 

Föreningslag, Krokek   SM  Korthåll ställning 
 

 

 

 

 

 

 

Årets skytt 2010 
 

Niklas Ringborg, Valdemarsvik 
 

Årets ungdomsledare 2010 
 

Tero Kolehmainen, Borensberg 
 

Årets klubb 2010 
 

Mjölby Ungdomsskytteförening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

och 

EKONOMISK REDOGÖRELSE 

2010 
 

Styrelsen för Östergötlands Skyttesportförbund får härmed lämna följande redogörelse över 

verksamhet och förvaltning för 2010. 

 

Förbundsorganisation 
 
Förbundsstyrelse 

Ordförande  Mathias Jönsson 

Vice ordförande Roger Johansson 

Kassör   Bo Ohlsson 

Ledamot  Roland Berg 

Ledamot  Teresia Karlsson 

 

Sektionsrepresentanter 

Ungdom  Gustaf Dohlmar 

Gevär   Niklas Moberg 

Pistol   Björn Almgren 

Kpist   Torbjörn Andersson 

Viltmål  Håkan Hemäng 

Lerduvor  Göran Steen 

 

Revisorer 

Mikael Varverud (ord) 

Gunnar Pettersson (suppl) 

Björn Johansson (utsedd av ÖIF) 

 

Valberedning 

Tommy Jonsson 

Fredrik Hallgren 

Olle Wester 

 

Sammanträden 
 
Årsmötet 

Östergötlands Skyttesportförbund höll sitt årsmöte vid Trädgårdstorps skyttecenter i Linköping 

lördagen den 13 mars. Totalt närvarade 54 personer. 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft fyra möten. 

 

Skytteforum 

 

Mathias Jönsson representerade förbundet vid Skytteforum i Stockholm i december. 

 

I samband med skytterörelsens 150 års jubileum hade SvSF årsmöte och jubileumsfest där Olle 

Wester representerade förbundet.  

 



Viltmål i Östergötland har inte ens luft… 
Så sent som för två år sedan genomfördes hela 15 viltmåls-DM (junior och senior) i Östergötland. 

Men efter det har luften successivt gått ur verksamheten och under 2010 genomfördes inget DM. 

Tyvärr har Östergötland nu även tappat hela sitt luftskytte på s.k. Running Target. Och det ser 

likadant ut i hela Sverige, både med viltmåls-DM för juniorer och juniorlag i den Allsvenska serien 

Running Target. 

Dock några SM-starter 

Vi vill dock ge en extra medalj (även om han inte behöver fler…) till Pontus Turesson från 

Åtvidaberg. Han har åkt på alla viltmåls-RM/SM och började sommaren med att vinna 

juniorklassen i den Enkla Jägarekombinationen i Haninge. Han följde även upp detta vid viltmåls-

SM i Västerås, där han givetvis tog medalj i samtliga 6 grenar under de två dagarna som tävlingen 

pågick. 

Under RM/SM i Jaktkombination i Hylte försvarade östgötarna vår heder genom att 

Rimforsaskytten Jonny Karlsson tog silver i klassen oldboys. Pontus Turessonn från Åtvidaberg tog 

där ett juniorsilver medan Ludvig Nilsson från Rimforsa tog bronset. Även på juniorernas fjärd 

plats landade en Rimforsaskytt. Extra kul var att Rimforsa även hade med en yngre damjunior som 

visade killarna att de bör träna mer i kombinationsgrenarna om de vill fortsätta skörda guld på 

framtida SM. 

  

   För viltmål i Östergötland/Håkan Hemäng 

 

 

 

 

 

 

 

Kpistsektionens verksamhetsberättelse 
Sektionen har genomfört serier i fält och banskytte samt cuptävlingar i fält och bana. 

Uttagningar till förbundslagen till SM. 

Förbundsmästerskap har genomförts 

Vid SM kom veteranlaget i fältskytte på en 3:e plats vilket var den främsta placering vi åstadkom 

denna gång. Vi hade skyttar i nästan alla finaler men lyckades inte tillräckligt bra där. 

Vi tackar de föreningar som arrangerar våra skjutningar och de skyttar som ställer upp som 

funktionärer. 

 

Torbjörn Andersson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsberättelse för lerduvesektionen 2010 
 

Vad har skett och vad kommer att ske i lerduvesektionen och vad kommer att ske beträffande 

utveckling, lokala tävlingar m.m.? 

 

Det som är och var mest roligt är att Niklas Ringborg tävlande för Valdemarsvik och för andra året i 

rad tog hem SM i skeet. Länge sedan någon tog en ”dubbel” i skeet. Vi passar även på att gratulera 

att han blivit uttagen till OS-2012 genom SOK satsning. Våra DM i skeet respektive nationell skeet 

har ett ökat deltagande framförallt glädjande var det 2010 när vi var nästan 30 deltagare i båda 

disciplinerna. Mycket kul att nya namn börjar dyka upp. 

 

Distriktsmästare i skeet blev Fredrik Larsson, Mjölby.  

Distriktsmästare i Nationell Skeet blev Kenny Steen, Söderköping. 

 

Undertecknad har även tillsammans med Jonas Hellström-Nils Juthe fått till ett DM i sporting 

(FITASC), och tyvärr blev det sent på året och dåligt väder men trots detta hade ett 25 tal skyttar 

kommit för att skjuta men i vilket fall tror jag att vi har sålt in denna gren ytterligare inom vår 

region. 

 

Distriktsmästare i FITASC Sporting blev Jonas Hellström, Vikbolandet. 

 

Vi kommer tillsammans med intresserade klubbar och sportingansvariga att starta ett sätt att locka 

till fler aktiva, i form av ”prova på”skytte med som kommer vara tävlingsinriktad men med ”lätt 

skytte”och att framförallt vi vänder oss till ungdomar, jägare, kvinnor och alla andra som vill prova 

men aldrig tagit steget ut, kanske något för övriga styrelsen?Detta återkommer vi om så fort vi får 

något spikat och kommer finnas på vår hemsida. 

 

Tanken är att försöka få till ett Trap DM under 2011 och då får det bli Nordisk då vi inte kan 

arrangera andra discipliner då det kräver ganska många kastare och en bana anpassad för. 

Undertecknad håller även att försöka tillsammans med Oppunda/Södermanland få till ett landslags 

test i skeet och intresse har uppkommit,och bra är det om vi kan jobba närma våra medarbetare från 

andra regioner och trots allt så träffas merparten på tävlingar. 

 

Robin Gustavsson kommer att ta steget upp till seniorklass då han inte är junior längre. Däremot har 

han visat bra form i slutet på säsongen och 2011 kan nog bli ett riktigt ”getingbo”då de andra 

lovande juniortalangerna Marcus Svensson och Stefan Nilsson också tagit klivit upp i seniorklass. 

Lite trist att vi får nog inte uppleva ett sådant enormt juniorlag med de otroliga framgångar de tagit 

till sig,men vem vet?  

Kenny Steen som för 5:e året skjuter skeet tangerade en 4:e plats i Alandia Cup(internationell) efter 

delad ledning efter första dagen. 2010 har varit lite ”sabbats år”från tävlande och inte så många utan 

mest kvalitet och mängd träning. 

Fortfarande ser jag fram mot ett sport skytte inriktat ungdomsläger som skulle utförts 2010 men inte 

blev av. Mycket viktigt att vi ser till att vi verkligen får inbjuda ungdomar till lerduveskytte och 

viltmål 

 

Grenansvarig lerduvor  

Göran Steen 

 

 

 

 

 



ÅRSBERÄTTELSE PISTOL 2010 
Den nya organisationen med en sektion för pistol istället för grenansvarig känns fortfarande lite 

trevande. Föreningarna uppmanades att till årsmötet föreslå representanter till sektionen vilket inte 

hörsammades. Informationsutbytet mellan sektionerna och föreningarna har till största delen skett 

med e-post eller telefon.  

DM-starterna minskade kraftigt till 33 starter fördelat på endast två grenar. Luftpistol 21 st och 

Standardpistol 12 st. Övriga grenar samlade inte tillräckligt stora startfält för att kunna uppnå DM-

status. Förhoppningsvis är det en engångsföreteelse och här måste sektionen tillsammans med 

föreningarna jobba hårt för att förhindra en upprepning. 

Andra årets Östgötacup i Luftpistol med 5 stycken deltävlingar fördelade över länet är avslutad och 

priser utdelade. Tävlingen lockade 51 stycken deltagare och 153 individuella starter. Finspångs PK 

har på ett förtjänstfullt sätt ansvarat för ekonomi och resultat-sammanställning. 

 

Resultat från Svenska Mästerskapen i Luftpistol. 

Lag Herrjuniorer  1:a Rasmus Pettersson och Felix Kumlin Motala 

Klass H1   1:a Thomas Persson Linköping 

Klass Jun Dam  2:a Sofia Löwendahl Mjölby 

Klass Jun Herr  5:a Rasmus Pettersson Motala 

 

Resultat från Svenska Ungdomscupens finalskjutning i Töreboda.  

Klass LP 11     8:a Edvin Åsenhed   Mjölby PK  380 poäng. 

Klass LP 13     3:a Alexander Johansson  Mjölby PK  389    ”   

Klass LP 15S  7:a Madeleine Edvinsson  Motala  321    “ 

Klass LP 15F   3:a Anna Isacsson   Motala  347    ” 

Klass LP 17F   5:a Sofia Löwendahl   Mjölby  356    ” 

Klass LP 17P   4:a Johan Wesling   Motala  532    ” 

Klass LP 20P   3:a Felix Kumlin   Motala  546    ” 

 

Stadium Sportcamp i Norrköping har under fyra veckor samlat nästan 80 ungdomar i grenen skytte. 

Norrköpings PK, Mjölby PK och Motala PK har med hjälp av 19 stycken ledare hjälpt till att 

instruera i luftpistolskyttets svåra konst. 

 

Linköpings Skytteförening har under hösten och vintern arrangerat Regional Kvaltävling Öst i 

Luftpistol med 22 deltagare samt Central Kvaltävling i Luftpistol. 

 

Linköpings fantastiska inomhusarena för 10,25 och 50-meter vid Trädgårdstorp står nu färdig och 

tävlingsverksamheten har kommit igång bra med kvaltävlingar och Östgötacup i luft. Skyttecentrum 

har levt vidare på dispens även i år. Nästa år är det kanske sista året att kunna erhålla ny dispens för 

verksamheten där, vilket kommer att ställa till det både för  Linköpingsskyttarna men även för 

pistolskyttet i hela Östergötland. 

 

 

Med en förhoppning om ett GOTT NYTT SKYTTESPORTÅR 2011. 

 

Björn Almgren 

Sektionsledare 

 

 

 

 

 



DM PISTOL 2010 
 

Luftpistol Öppen 1. Roger Johansson Mjölby PK 659,9 

Finspång  2. Per Ankarstam SAAB PK 655,8 

14 februari  3. Mathias Jönsson Norrköpings PK 653,2  

21 delt 

3 lag 

 Dam 1. Martina Olsson Finspångs PK 444,6 

  2. Charlott Siegers Finspångs PK 440,3 

  3. Sofia Löwendahl Mjölby PK 421,3  

 

 Juniorer H 1. Johan Westling Motala PK 638,9 

  2. Felix Kumlin Motala PK 632,9 

  3. Andreas Larsoon Finspångs PK 621,3  

   

 Vet 55-65 1. Björn Almgren Norrköpings PK 367 
  2. Thomas Persson SAAB PK 365  

  3. Kjell Jonsson Mjölby PK 359  

 

 Lag 1. Norrk PK (  M Jönsson, B Almgren, F Hallgren) 1648  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Standardpistol Öppen 1. Roger Johansson Mjölby PK 535 p 

Motala  2. Göran Johansson Mjölby PK 524 ” 

5 maj  3. Björn Bengtsson Motala PK 516 ” 

12 delt 

 Vet 55-65 1. Claes Johansson SAAB PK 507 p 

  2. Thomas Persson SAAB PK 495 ” 

  3. K-M Lidström Motala PK 450 ” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Grovpistol Öppen Ingen tävling 

 Mjölby   

19 maj   

 0 delt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sportpistol Öppen Ingen tävling 

Norrköping   

26 maj   

2 delt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fripistol Öppen Ingen tävling 

Norrköping   

19 september   

2 delt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Snabbpistol Öppen Ingen tävling 

Linköping 

4 augusti 

0 delt 

 

 

 



Poängställning för ÖSSF:s vandringspriser efter 2010-års tävlingar. 
 

    tidigare  2010 summa 

LUFTPISTOL 

 

Roger Johansson  17  6  23 för alltid 

Mathias Jönsson  14  4  18 

Jesper Helgesson  13  3  16 

Håkan Lindh  11  -  11 

Per Ankarstam    5  5  10 

Magnus Ström  10  -  10 

Fredrik Hallgren    3  1   4 

Bo Ragnarsson    3  -   3 

Johan Westling   -  2   2 

Joakim Johansson    2  -   2 

Roger Karlsson    2  -   2 

Kjell-Åke Larsson    2  -   2 

Sten Ellis    1  -   1 

Per-Henrik Helgesson    1  -   1 

 

STANDARDPISTOL   
 

Roger Johansson  18  6  24 för alltid 

Claes Johansson  11  3  14 

Sten Ellis  14  -  14 

Kjell Jonsson  13  -  13 

Bo Ragnarsson  12  -  12 

Göran Johansson    6  5  11 

Magnus Ström   10  -  10 

Per Ankarstam    7  -   7 

Joachim Johansson    9  -   9 

Mathias Jönsson    6  -   6 

Håkan Lindh    6  -   6 

Björn Almgren    5  -   5 

Björn Bengtsson   -  4   4 

Mats Egnell    2  2   4 

Jonas Törnberg    4  -   4 

Thomas Persson   -  1   1 

Åke Liljeblad    1  -   1 

Per-Inge Ericson    1  -   1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  tidigare 2010 summa 

 

SNABBPISTOL  Ingen tävling 2010 

 

Peter Andersson  11  -  11 

George Ekström    9  -   9 

Nils-Uno Jonsson    8  -   8 

Joakim Ekberg    5  -   5 

Björn Almgren    3  -   3 

 

 

GROVPISTOL   Ingen tävling 2010 

 

Claes Johansson  16  -  16 

Lars Dahlbäck  12  -  12 

Bo Ragnarsson  12  -  12 

Mats Egnell    7  -   7 

Magnus Ström    6  -   6 

Sten Ellis    5  -   5 

Thomas Persson    4  -   4 

Joachim Johansson    3  -   3 

Danny Nordfeldt    1  -   1 

 

 

SPORTPISTOL  Ingen tävling 2010 

 

Göran Johansson    6  -   6 

Claes Johansson    5  -   5 

Kjell Jonsson    4  -   4 

Lars Dahlbäck    3  -   3 

Thomas Persson    2  -   2 

 

 

FRIPISTOL  Ingen tävling 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gevärssektionens verksamhetsberättelse 2010 
 

 

Under året har styrelsen haft 4 st protokollförda styrelsemöten/datamöten. 

 

Sektionen har varit delaktig i genomförandet av luftutbildningsläger, div. Distriktsmästerskap,Lg 

och Kh Östgötamönstringar,Lg Skyttiaden samt vid genomförandet av SM/RM Falling Target. 

Sektionen har också under året stöttat de föreningar ekonomiskt som ansökt om bidrag för 

nyinvesteringar.   

 

Återigen har våra duktiga gevärsskyttar visat framfötterna på SM tävlingar runt om i vårt land. Här 

nedan redovisas de som tagit medaljer 2010 : 

 

# SM Nat Kh Fält  

1:a Förbundslag Östergötland:Peter Berkelund,Fredrik Gustafsson,Jan Lorin,Michael 

Svensson,Niklas Moberg,Mikael Berkelund,Sölve Pihl. 

 

1:a Föreningslag Åtvidaberg: Peter Berkelund,Fredrik Gustafsson,Mikael Berkelund. 

 

3:a Föreningslag Finspong: Michael Svensson,Niklas Moberg,Sölve Pihl. 

 

2:a Öppna-M : Peter Berkelund,Åtvidaberg. 

 

# SM Nat Kh Ställning  

1:a Föreningslag Krokek : Emil Diddilié,Pernilla Diddilié,Cecilia Pettersson. 

 

# SM Sport 50 m 

3:a Herrjunior 3x40 : Niklas Dahlqvist,Linköping. 

 

# Skol-SM  

3:a Fält 6,5 : Malin Svahn,Torshag. 

 

# JSM 

2:a Fält 6,5 : Malin Svahn,Torshag. 

 

# Falling Target 

2:a RM : Malin Gottleben,Finspong. 

 

3:a JSM : Jessica Karlsson,Mjölby. 

 

Skyttiaden  

Regionsomgången 2010 gick I Sävsjö där 3 östgötar togs sig vidare till riksfinalen I Eskilstuna. 

Nio föreningar deltog med tillsammans 35 tjejer och 81 killar i Skyttiaden 2010/2011. 

Distrikstomgåneg sköt man i Mjölby där 8 föreningar var representerade med tillsammans 18 tjejer 

och 21 killar. Detta är en minskning av både föreningar och skyttar mot föregående år. 

 

Gevärssektionen gratulerar samtliga medaljörer och hoppas på ytterligare framgångar under 2011! 

 

För Gevärssektionen 

Niklas Moberg  Teresia Karlsson 

Ordf. 

 



Årsberättelse Ungdomssektionen 2010 
 

År 2010 gick ungdomssektionen in i med flera nya medlemmar från flera olika grenar och i olika 

åldrar med stora förhoppningar om ett bra år! Vi kände i början att mycket var oklart och att vi inte 

riktigt visste vad vi skulle göra. Men under årets gång har vi kommit fram till mycket och fått 

klarhet i flera punkter. 

Tyvärr tappade vi några medlemmar i början av året och mycket av tiden har gått åt till att lära 

känna varandra för att kunna bilda en sektion som strävar mot samma mål. Vi har enats om en hel 

del saker men har fortfarande mycket arbete kvar att göra. Bland annat att komma ut till ungdomar 

och visa att vi finns, varför vi finns och vad vi kan hjälpa till med. Detta har gett oss en grund till 

vad vi ska fortsätta att jobba med, mycket saker har visat sig vara svårare än vi trott och att vi måste 

ta hjälp vilket har varit en lärorik erfarenhet från året.  

 

Vi haft fem protokollförda möten under året och har under dessa bland annat kommit fram till vad 

vi vill göra framöver, vad vi måste göra och våra förväntningar på framtiden.  

Under året har vi beslutat att vi vill sponsra ungdomar då de reser till olika SM-tävlingar och även 

föreningar som vill investera i utrustning som gagnar ungdomar.  

Vi sa att vi vill visa oss mer bland unga skyttar och beslutade att vi vill besöka föreningar och 

presentera oss. Vi började även planera ett läger för en helg, vilket visade sig bli en för stor 

utmaning för oss.  Båda dessa punkter kommer vi att jobba mer med under 2011. 

 

2010 har varit ett lärorikt år där vi i ungdomssektionen har börjat lära känna varandra och fått insikt 

i vad vi vill arbeta med. Vi ser fram emot vad år 2011 har att erbjuda och alla nya utmaningar!  

 

Gustaf Dohlmar 

Ordförande Ungdomssektionen 

 

 

 

FÖRVALTNING 

 
Resultatet för verksamhetsåret blev ett överskott på 5.520,78 kr. Det egna kapitalet inklusive årets 

överskott är nu 142.889,59 kr. 

De ändamålsbestämda medlen från Östergötlands Skytteförbund och Östergötlands 

Ungdomsskytteförbund har under året minskat med 54.752,65, främst genom utrustnings-bidrag till 

föreningar. Ungdomssektionen fick ett startbidrag på 50.000:- från SvSF ungdomssektion som 

ändamålsbestämts. Totalt ändamålsbestämt är nu 997.819,57 kr. Medlemsavgifterna uppgick till 10 

kr/medlem, dock max 500:- kr/förening, vilket gav 20.220:- kr. 

Bidraget från Östergötlands Idrottsförbund blev 18.391:- kr. 

Förbundets arrangemang av SM Falling Target omsatte c:a 200.000:- och gav totalt ett överskott på 

2181,30 mot budgeterat nollresultat. 

För mer information hänvisas till balans- och resultatrapport samt redovisningen av de 

ändamålsbestämda medlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLUTORD 
 

Året 2010 har givetvis präglats av att vi har stått som ansvariga för Svenska Mästerskapen i Falling 

Target. Tävlingen som genomfördes under den sista helgen i november blev precis så spännande 

som vi hoppats på. Visst fanns det viss oro över att skjuta hela tävlingen på MegaLink och att 

tekniken skulle spela oss ett spratt men det fungerade över förväntan och lyfte arrangemanget till en 

ny nivå. 

Totalt sett var det ca 400 starter under de tre tävlingsdagarna och vi hade också fina Östgöta-

framgångar framför allt genom Malin Gottleben, Finspång och Jessica Karlsson, Mjölby.  

 

SM i Falling Target hade inte kunnat genomföras om inte så många frivilliga krafter hade ställt upp 

från föreningar runt om i Östergötland. Många har gjort beundransvärda insatser för att få 

arrangemanget att fungera. Det är imponerande hur mycket kunskap om att arrangera stora tävlingar 

som finns i gevärsektionen. Det är viktigt att vi kan ta vara på den för framtiden. Redan 2012 har 

nämligen Linköpings SKF aviserat att man tänker arrangera SM 10m för både gevär och pistol och 

då behövs kunskapen och alla frivilliga krafter igen. 

 

I Svensk Skyttesport så utnämnde man, i artikeln efter Falling Target SM, Östergötland till ”… ett 

av de bäst organiserade distrikten sedan sammanslagningen…” vilket kanske är en sanning med 

modifikation. Men jag tycker att vi i har fått till ett bra samarbete i styrelsen och mellan 

sektionerna. Det är en viktig framgångsfaktor för skyttesporten att vi kan samarbeta och dra nytta av 

varandras erfarenheter mellan sektionerna. Och inte bra mellan sektionerna utan också med andra 

förbund t.ex. Pistolskytteförbundet och Jägareförbunden.  

 

Fortfarande har vi väldigt fint stöd från SISU Idrottsutbildarna som genom att konsulenten Bertil 

Hård. Utnyttja honom denna vår egen källa till kunskap. 

 

På riksnivå har det återigen varit turbulent med ordförandeavhopp, nya medarbetare på kansliet och 

inte minst en ny generalsekreterare. Men då är det tryggt att vi har våra östgötar i förbundsstyrelsen 

Bo Ohlsson och Josefine Karlsson.  

 

En viktig del för att effektivisera och förenkla för föreningarna är idrottonline. Även om det krävs 

lite träning och systemet har lite barnsjukdomar så är jag övertygad om att detta i längden kommer 

att göra det lättare för föreningarna. Om några år kommer vi undra hur vi klarade oss utan denna typ 

av administrativt system. Det är därför viktigt att föreningarna hörsammar uppmaningarna att 

använda systemet. Komihåg att SISU regelbundet genomför utbildningar – prata med Bertil så 

hjälper han er. 

Skytterörelsen firande 125 år under 2010. I Östergötland så utsågs distriktsmästerskapet i Gevär 

300m liggande som jubileumstävling. Valdemarsvik arrangerade tävlingen som förgylldes extra 

med jubileumsmedalj och förstärkt lunch. Nu ser vi fram mot de kommande 125 åren och hoppas på 

fortsatta framgångar för alla Östgötaskyttar runt om på våra skjutbanor under 2011. 

 

Norrköping den 3 mars 2011 

 

 

Mathias Jönsson Bo Ohlsson Teresia Karlsson 

Ordförande Kassör Ledamot 

 

 

 

Roger Johansson Roland Berg 

Vice ordförande Ledamot 


