
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Östergötlands Skyttesportförbund 

Verksamhetsberättelse 2016 

 



Svenska mästare 2016 

Luftgevär 10 m 

Marcus Madsen, Linköpings Skytteförening 

Luftgevär Falling Target 

Ingrid Hedström, Mjölby Ungdomsskytteförening 

Helmatch 50 m 

Marcus Madsen, Linköpings Skytteförening 

--- 

Ungdom, Junior, Veteran och Distriktslagmästare 

50 m Liggande Veteran, Per-Erik Andersson, Norrköpings Skytteförening 

Skyttiaden Riksmästare L11, Emma Johannson Motala Skg 

Svenska Ungdomscupen LP11, Linnea Vall, Mjölby PK 

Svenska Ungdomscupen LP15, Erik Svensson Mjölby PK 

Korthåll Bana Liggande Veteran, Distriktslag 

Kpist Liggande, Distriktslag 

Compak Sporting Junior, Jens Hellström Vikbolandet 

 

Årets Skytt 2016 

Ingrid Hedström, Mjölby Ungdomsskytteförening 

 

Årets Ungdomsledare 2016 

Conny Axberg, Linköpings Skytteförening 

 

Årets Klubb 2016 

Mjölby Pistolklubb 

  



Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för år 2016 
 

Styrelsen för Östergötlands Skyttesportförbund får härmed lämna följande redogörelse över 

verksamhet och förvaltning för år 2016. 
 

Förbundsorganisation 

Förbundsstyrelse 

Ordförande: Karina Joelson 

Vice ordförande: Thomas Persson 

Kassör: Bo Ohlsson 

Utbildningsledare Roland Berg 

Ledamot: Lars Ingesson 

 

Sektionsrepresentanter 

Gevär: Jan Lorin 

Pistol: vakant 

Kpist: Torbjörn Andersson 

Viltmål och lerduvor: Mats Lundberg 

Ungdom: Malin Svahn 

 

Revisorer 

Björn Johansson (utsedd av ÖIF) 

Mikael Varverud (ord.) 

Gunnar Pettersson (suppl.) 

 

Valberedning 

Efter beslut på årsmötet 2015 att ha en rullande valberedning mellan föreningar i förbundet 

bestående av deras ordförande eller annan utsedd person så bestod 2015 års valberedning av: 

 

Stig Tell (Finspångs Pk), Malin Karlsson (Mjölby Uskf), Mats Samuelsson (Rimforsa Jsk) 

 

Föreningar och medlemsantal 

Antalet föreningar i distriktet var 44 st. (46) och medlemsantalet uppgick till 4654 (4422). 

(Föregående års siffror inom parentes). Mjölby Jaktvårdsförening och Norrköpings 

Jaktskytteklubb har lämnat förbundet. 

 

Sammanträden 

Årsmöte 

Östergötlands Skyttesportförbund höll sitt årsmöte den 9 mars i Trädgårdstorps skyttecentrum, 

Linköping. 

Totalt deltog 37 personer. 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft 6 möten. 

 

Förbundets årsmöte och skytteforum 

- Karina Joelson och Malin Svahn representerade distriktet vid SvSF:s årsmöte i Bromma den 

21-22 maj och vid Skytteforum den 25-27 november.  



Utbildning 

Föreningsträff 
Den 23 oktober bjöd distriktsstyrelsen i Östergötlands skyttesportförbund till föreningsträff i 

Skyttecentrum, Trädgårdstorp, Linköping. Här diskuterades verksamheten i distriktet och 

tävlingskalendern. 16 deltagare var med under dagen vilka representerade 12 föreningar.  

 

Utbildning i Säkerhetsbestämmelser (Säk-B) 

Den 10 september arrangerade distriktet en kurs om säkerheten runt våra skjutbanor. Thomas 

Persson höll i utbildningen som samlade 14 deltagare från 10 föreningar. 

 

Förvaltning 

Resultatet för verksamhetsåret blev ett överskott på 14 514,99 kr. Ränteintäkter 2016 blev 

16 102,33 efter avsättning till de ändamålsbestämda medlen. Det egna kapitalet inklusive årets 

överskott är nu 215 191,84 kr. 

 

De ändamålsbestämda medlen har under året minskat med 50 646,50 kr främst som 

utrustningsbidrag till föreningar och bidrag till tävlingsresor för ungdomar. Totalt 

ändamålsbestämt är nu 640 252,07 kr. Medlemsavgifterna uppgick till 400 kr/förening, vilket 

gav 15 200 kr. 

 

Det blev ett bidrag från Östergötlands Idrottsförbund på 5 858,00 vilket är betydligt mindre än 

med de bestämmelser som gällde före 2015 då det låg runt 15 000 kr. Nu baseras bidragen helt 

på det föreningarna rapporterar i IdrottOnline när det gäller LOK och utbildning.  

 

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

ändamålsbestämda medlen. 

 

Gevärssektionen 

Eftersom det inte varit några stora problem att ta ställning har sektionen under året 

uteslutande haft mail möten. Besluten har blivit dokumenterade. 

Sektionen ha varit delaktig vid genomförande av tävlingar så som DM, Östgötamönstringar 

på Korthåll och luftgevär.  

Bidrag till föreningar har utbetalts till oliks ändamål detta kommer att öka intresset och ett 

bevis på att föreningarna vill utvecklas. 

Även 2016 blev ett bra år resultatmässigt 

Skyttiaden 2015–2016 blev framgång trots att tävlingen genomfördes i Vindeln, tack vare 

resebidrag ifrån sektionen kunde alla åka som var uttagna 

Vi fick en riksmästare i Emma Johannson Motala Skf i klass L11, och Jessica Karlsson på 

Silverplats i klass L25, övriga skyttar gjorde mycket bra resultat 

På korthålls SM i Kristianstad hade distriktet bra framgångar  

Distriktslag: Brons Ställning Veteran, Guld Bana Liggande Veteran  

Föreningslag 3x40: Guld Krokeks Skf 1  

Individuellt: 3x40 Guld Marcus Madsen Linköping Skf, Brons Jonas Jacobsson Krokeks Skf 



 Liggande Guld Liggande Veteran Per-Erik Andersson Norrköping Skf 

Luftgevär: Falling target Sen: Guld Ingrid Hedström Mjölby  

Dessa resultat har gjort att några har fått åtagit sig landslagsuppdrag.  

Våra fältskyttar på 6,5 tävlar utanför vårt distrikt och de håller sig väl framme i 

resultatlistorna.  

Gevärssektionen gratulerar alla våra medaljörer på SM och DM och hoppas att vi får lika 

stora framgångar under 2017 

För Gevärsektionen 

Jan Lorin Ordförande 

Pistol 

Den nya organisationen med en sektion för pistol istället för grenansvarig är nu inne på sitt 

åttonde år.  

DM-aktiviteten ökar med nästan tjugo procent och antalet starter är nära femtio. Största gren 

för året blev Luftpistol med 18 starter följt av Standardpistol som ökat mest från tidigare år 

med 13 deltagare. Veckan före DM i Standardpistol anordnades en träningskväll i Mjölby för 

grenen standardpistol, förhoppningsvis kan detta ha hjälpt upp intresset.  

ÖstgötaCupen i Luftpistol arrangerades för sjunde året med 5 stycken deltävlingar fördelade 

över länet. Tävlingen lockade 61 skyttar fördelade på 193 individuella starter. Högsta resultat 

Joakim Strömberg, Linköpings SKF med 563 poäng i klass H3 och Erik Svensson Mjölby PK 

i HJ även han på 563 poäng.  

Bästa dam blev Lina Franzèn Norrköpings SF med 368 poäng i D3. I de sittande 

ungdomsklasserna sköt Arvid Hjort Mjölby PK högsta resultatet med 395 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 Riksfinal i Töreboda dominerade Mjölby PK med inte mindre 

än fem pallplatser. I LP11 vann Linnea Vall före Arvid Hjort, I LP13 kom Tuva Karlborg på 

tredje plats. I LP 15P vann Erik Svensson före Rasmus Franzén.Johansson 541 poäng, LP 25F 

kom Sofia Löwendahl på andra plats.  

ÖstgötaCupen i Fripistol har bestått av fyra deltävlingar varav de tre bästa resultaten räknats. 

Årets segrare blev Joakim Strömberg, Linköpings SKF. Totalt antal starter i tävlingen blev 30 

st. 

Mjölby PK arrangerade Regions Mästerskap Öst i luftpistol med 34 deltagare. 

Med förhoppning om ett GOTT SKYTTESPORTÅR 2017. 

Roger Johansson 

Mjölby PK 

 

  



Kpistsektionen 

Ordförande: Kurt Harrström 

Sekreterare: Torbjörn Andersson 

Ledamot:  Per Andersson 

Ledamot: Leif Cedving 

Kpist SM som avgjordes i Värmland. Det blev en hel del medaljer. Vi hade endast ett 

förbundslag i varje gren och det gav 1 guld och 2 silver. Individuellt fanns det östgötar i alla 

finaler dock inte medaljer till alla. 

Verksamheten med antal tävlingar är fortfarande bra men tyvärr för få skyttar. 

Serier och cuptävlingar har genomförts. 

Torbjörn Andersson 

Sporting 

Det är mycket glädjande att det under 2016 blivit fler aktiva skyttar i Östergötland, vilket 

också bidragit till högre kvalitet på skyttet vi representerar. Den nya sportinggrenen Compak 

sporting har möjliggjort att fler tävlingar arrangerats i vårt län. Våra lerduvegrenar är Engelsk 

sporting, Fitasc sporting och, den för Sverige senaste, Compak sporting. För närvarande 

aktiva skyttar representerar östgötaklubbarna: Engelholms Jaktskytteklubb, Vikbolandets 

Jaktvårdsförening, Åby Skytteklubb, Åtvids Jaktskytteklubb och Östgöta Jaktskytteklubb. 

 

Internationella tävlingar 

Flera östgötar har i år startat i internationella tävlingar, såsom det 22:a europamästerskapet i 

Compak Sporting som avgjordes i Ungern där Jens Hellström, 20 år, från Vikbolandet tog en 

individuell bronsmedalj i juniorklassen. 22-årige Jim Forsberg från Vikbolandet placerade sig 

på 16:e plats i öppna klassen, och var därmed andra bästa svenska skytten i tävlingen. Totalt 

startade 449 skyttar.  

Det 38:e världsmästerskapet i Fitasc sporting avgjordes i Italien, där 1048 skyttar totalt 

deltog. Jens Hellström placerade sig på 8:e plats i juniorklassen och Jim Forsberg placerade 

sig, som andre bäste svensk även denna gång, på 65:e plats. Här deltog även Markus 

Åkerberg och Henrik Forsberg, båda från Vikbolandets JVF.  

13:e världsmästerskapet i Compak sporting avgjordes i England, där inte mindre än sex 

Vikbolandsskyttar deltog. Totalt startade 353 skyttar. Bästa svenska skytt blev Jim Forsberg 

på 16:e plats i öppen klass. Jens och Alfred Hellström deltog i juniorklassen och placerade sig 

på en 13:e, respektive 20:e plats, av totalt 40 juniorer. Carina, Jonas och Rickard Hellström 

var de andra deltagarna från Vikbolandet. 

 Vill även nämna att Jim Forsberg hann med att delta i en deltävling i England som heter 

Oxford,Browning August Championship som hann vann och även en till tävling där han 

placerade sig som fyra totalt. Detta mellan etapperna på Compak VM.  

Jim Forsberg deltog även med mycket bra resultat i ett Compak Grand Prix i Österrike sista 

helgen i Maj. En total fjärdeplacering med totalt 95 deltagare. 

Från och med 2016 är det överenskommet mellan Norge, Danmark och Sverige att 

Skandinaviska mästerskapet i Compak sporting årligen ska hållas framöver, och detta 

premiärår avgjordes mästerskapet på Nimrods jaktskyttebana i Uddevalla.  

Totalt startade 170 skyttar. 10 stycken av dem var Vikbolandsskyttar. Bästa svenska skytt 



individuellt blev Jim Forsberg på en, totalt, femte plats. I juniorklassen placerade sig Jens 

Hellström på fjärde plats, och han medverkade även i det svenska juniorlaget som tog 

silvermedalj. Alfred Hellström och Jonathan Nordqvist placerade sig på en delad 9:e plats av 

19 juniorskyttar.   

Nordic Fitasc Sporting Championship arrangerades av jaktskyttarna Trollhättan där totalt 60 

skyttar startade. Från Östergötland deltog 5 skyttar, varav tre stycken från Åby SK och två 

stycken från Vikbolandet JVF. Bästa östgöte på en totalt sjunde plats blev Jim Forsberg och på 

10:e plats placerade sig Åbyskytten Johnnie Karlsson. 

South Swedish Open i Compak sporting gick av stapeln på Sövdeborgs JSK i Skåne. Där 

deltog skyttar från Sverige, Danmark, Norge och Finland. 119 skyttar startade, varav 10 

stycken är från Östergötland, sex från Vikbolandet och fyra från Åby. Bästa svensk var Jens 

Hellström, Vikbolandet, på en andraplats totalt. På sjätte plats totalt kom Jim Forsberg, 

Vikbolandet, och bästa Åbyskytt, Nils-Erik Juthe, placerade sig på 26:e plats totalt.  

 

Nationella tävlingar 

SM 

SM-veckan hölls 2016 i Norrköpings kommun då Vikbolandets JVF arrangerade det andra 

svenska mästerskapet i Compak Sporting. 106 startande skyttar totalt, varav 25 representerade 

Östergötland. 19 skyttar från Vikbolandets JVF, 3 skyttar från Engelholms JSK, 2 skyttar från 

Åby SK, och 1 skytt från Östgöta JSK.  

Från förra årets Compak-SM i Luleå då Vikbolandets juniorer skrällde med en storslam med 

både lagguld, samt samtliga medaljer i juniorklassen, hade vi lite att försvara: nu dessutom på 

hemmaplan.  

Med föregående års bragd i bagaget höll Vikbolandsjuniorerna nerverna i schack då Jens 

Hellström försvarande SM-guldet i juniorklassen, och även placerade sig på en 9:e plats totalt. 

Alfred Hellström och Jonathan Nordqvist fick skjuta isär om bronsmedaljen i juniorklassen, 

där Jonathan drog det längsta strået och fick kliva upp på pallen.  

Lagtävlingen gick inte med riktigt samma framgång i år för Vikbolandet, men en silvermedalj 

tog de hem: Markus Åkerberg, Jim Forsberg och Jens Hellström.  

Individuellt placerade sig Jim Forsberg på en sjätteplats totalt. Rickard Hellström, 

Vikbolandet, placerade sig på en 11:e plats totalt.  

Stora SM i Engelsk sporting (utgör även landslagstest 2+3) som går över två dagar, avgjordes 

i år på föreningen Skepplanda Sportskyttars banor. 110 skyttar startade totalt, där Jim 

Forsberg tog bronsmedalj i öppna klassen. Jens Hellström blev bästa juniorskytt, samt tia 

totalt i öppna klassen. Bästa Åbyskytt blev Johnnie Karlsson på 15:e plats.  

Lilla SM i Engelsk sporting för Dam, Junior, Lag och Veteran (utgör även landslagstest 4) 

hölls på Svegeråsens JSK. 107 skyttar startade totalt. Jens Hellström tog guldmedalj i 

juniorklassen, i lagtävlingen bärgade Vikbolandet SM-silvret då laget bestod av Richard 

Malmlöf, Jim Forsberg och Jens Hellström. Tredje bästa skytt i AA-klassen blev Jim 

Forsberg, och Jens Hellström kom på femte plats.  

SM i Fitasc sporting (som även utgjorde landslagstest 7+8) avgjordes på Gyttorps 

Sportskytteklubb där Alfred Hellström tog hem juniorguldet. Det innebar att Vikbolandets 

juniorer tog hem alla guldmedaljer i alla sportinggrenar under 2016. Jens Hellström tog här 

hem bronsmedaljen. Vikbolandsskyttarna tog även hem guldmedaljen i lagtävlingen, genom 

Alfred Hellström, Markus Åkerberg, Jens Hellström, samt Jim Forsberg. Markus Åkerberg 

kammade hem en fjärdeplats totalt, och Alfred Hellström tog sjätteplatsen. Även 

Åbyskyttarna skötte sig bra. Nils-Erik Juthe placerade sig på en nionde plats, och Johnnie 

Karlsson på tionde plats. 

 

Landslagstest  

Engelsk sporting: 

Landslagstest 1, ESP, hölls på Gyttorps SSK där 70 skyttar startade. I A-klassen kom Richard 



Malmlöf, Vikbolandet, på andra plats.  

Landslagstest 5, ESP, hölls på Svegeråsens JSK med totalt 69 startande. Där sköt Jens 

Hellström isär om totalsegern, men missade förstaplatsen med en duvas marginal, och kom 

därmed tvåa. Här deltog skyttar från både Åby och Vikbolandet. 

Fitasc sporting: 

Landslagstest 1+2 i Fitasc Sporting hölls i Kalmar med 85 startande, där Jim Forsberg blev 

bästa östgöte på en totalt 13:e plats. I damklassen placerade sig Carina Hellström, 

Vikbolandet, på en tredje plats. I juniorklassen tog Jens Hellström tredje plats, Alfred 

Hellström fjärde, och Jonathan Nordqvist femte plats. Leif Ringman, Vikbolandet, tog sjätte 

plats i veteranklassen.  

Landslagstest 3 avgjordes i Roslagen med 72 startande. Tvåa totalt i den tävlingen kom Jens 

Hellström, femma kom Markus Åkerberg och sjua kom Nils-Erik Juthe. Juniorklassen vann 

Jens Hellström, Alfred Hellström kom på en tredjeplats och på sjätte plats kom Jonathan 

Nordqvist. 

Landslagstest 4, också i Roslagen, hade också totalt 72 startande. Där blev Jim Forsberg trea i 

öppna klassen. På 13:e plats i öppna, samt tvåa i juniorklassen, kom Alfred Hellström.  

Landslagstest 5 hölls på Svegeråsen JSK med totalt 75 startande. Bästa östgöte blev då Jim 

Forsberg på en andraplats totalt. Trea totalt och bästa junior blev Jens Hellström. Alfred 

Hellström placerade sig på en tredje plats i juniorklassen, där Jonathan Nordqvist kom på 

sjätte plats.  

Landslagstest 5+6, även det på Svegeråsens JSK och med 75 startande. Här kom Jim Forsberg 

på en tredje plats totalt, och på sjätte plats kom Jens Hellström som även vann juniorklassen. 

På tredje plats, också i juniorklassen, kom Alfred Hellström, och Jonathan tog sig upp till en 

femteplats. 

 

Landslagstesterna har under året 2016 resulterat i att rankingen inför 2017 ser ut som följer:  

Fitasc sporting:  

Juniorernas ranking leds av Alfred Hellström, Vikbolandet, 370/400, och på fjärdeplats hittar 

vi Jonathan Nordqvist, Vikbolandet, 303/400. 

I den öppna klassen, som består av 152 skyttar totalt, hittar vi hela sex stycken östgötaskyttar 

bland de 14 första platserna. 4:e plats, Jens Hellström, Vikbolandet, 380/400. 5:e plats, Jim 

Forsberg, Vikbolandet, 380/400. 6:e plats, Markus Åkerberg, Vikbolandet, 378/400. 9:e plats, 

Alfred Hellström, Vikbolandet, 370/400. 10:e plats, Nils-Erik Juthe, Åby, 370/400. 14:e plats, 

Johnnie Karlsson, Åby, 364/400. 

Engelsk sporting: 

Jens Hellström, Vikbolandet, leder juniorklassens ranking på 287/300 poäng. Det räcker även 

till en tredje plats i den öppna klassen. På fjärde plats, Jim Forsberg, Vikbolandet, 285/300. 

Den öppna klassen består av 140 skyttar. 

Denna ranking utgör underlaget till uttagningen av landslagen.   

 

Övriga prestationer värda att nämna: 
14/2: Gyttorps Mälarcup, ESP, i Huddinge, 73 startande, totalvanns av Johnnie Karlsson, Åby. 

27/3: Påsktävling, Compak sporting, på Gyttorp SSK, 105 startande skyttar. Jens Hellström, 

Vikbolandet, vann juniorklassen, samt placerade sig på en sjätteplats totalt. 

9/4: Gyttorps SSK, SM-kval Compak sporting, 65 startande skyttar. Fyra skyttar sköt 98/100. 

Jens Hellström, Vikbolandet, placerade sig på en total andraplats efter särskjutning. 

7-8/5: Nimrod, Uddevalla, SM-kval Compak sporting, 64 startande skyttar. Bästa 

östgötaskytt: Jens Hellström, Vikbolandet: vinnare av juniorklassen samt sjua totalt.  

7/5: Gyttorps Mälarcup, ESP, i Gnesta, 53 startande skyttar. Totalvinnare: Rickard Malmlöf, 

Vikbolandet. Johnnie Karlsson, Åby, placerade sig på en tredjeplats totalt. 

29/5: Gyttorps Mälarcupsfinal, ESP, arrangerades av Uppsala JSK med 79 startande skyttar. 

Bästa östgötaprestation: Rickard Malmlöf, Vikbolandet, slutade på en sjundeplats totalt, och 



en fjärdeplacering i A-klassen. Vinnare av B-klassen: Johnny Landell, Åby SK. 

18/9: Gyttorp SSK, tävlingen Gyttorpsfarfar, 20 startande skyttar. Tre skyttar sköt 95/100, 

däribland bästa östgötaskytt, Johnnie Karlsson, Åby, på tredjeplats i öppna klassen.  

11/12: Säsongens sista tävling i Skyttesportsförbundets regi, även premiärtävling för 2017 års 

Mälarcupsäsong, arrangerades av Gyttorps SSK och totalvanns av Åbyskytten Johnnie 

Karlsson.  

 

I Östergötland har i år även följande tävlingar arrangerats: 

Åby Skytteklubb – SM-kval i Compak sporting, den 3:e april med 30 startande. Totalvinnare: 

Jens Hellström, Vikbolandet 

Åby Skytteklubb – Mälarcup i Engelsk sporting, den 10:e april med 62 startande. Bästa 

östgöte: Jim Forsberg, tvåa totalt efter särskjutning. Alfred Hellström vann c-klassen. 

Åby Skytteklubb – SM-kval i Compak sporting, den 24:e april med 21 startande. 

Totalvinnare: Rickard Hellström, Vikbolandet. 

Vikbolandets JVF – SM-kval i Compak sporting, den 30:e april med 23 startande. Tre skyttar 

sköt 48/50. Tvåa efter särskjutning, Jonas Hellström, Vikbolandet. Trea efter särskjutning, 

Johan Lindahl, Vikbolandet.  

Vikbolandets JVF – SM-kval samt Distriktmästerskap i Compak sporting, den 5:e maj med 36 

startande. Totalvinnare: Jim Forsberg, Vikbolandet. Damklassen vann Carina Hellström, 

Vikbolandet. Juniorklassen vann Alfred Hellström, Vikbolandet. Veteranklassen vann Kenneth 

Karlsson, Åtvids JSK. Samtliga lagmedaljer togs hem av vikbolandsskyttar. 

Vikbolandets JVF – SM-kval i Compak sporting, den 28:e maj med 24 startande. 

Totalvinnare: Rickard Hellström, Vikbolandet.  

Vikbolandets JVF – SM-kval i Compak sporting, den 11: juni med 14 startande. Totalvinnare: 

Marcus Åkerberg, Vikbolandet. 

Åtvids JSK – SM-kval i Compak sporting, den 12: juni med 15 startande. Bästa östgötaskytt 

blev en dam vid namn Tove Olai, Östgöta JSK. 

 

 

För mer information samt resultat på samtliga tävlingar, besök www.lerduvor.com (nationella 

tävlingar) och www.multipullsoft.it samt www.englishsportingclays.co.uk (internationella 

tävlingar). 

 

Det har varit ett klart underhållande år att både delta i samt följa som skyttekollega i 

Östergötland. Den ökade aktiviteten bland alla skytteklubbar bidrar alla till att mer ljus faller 

över Östergötland som ett mycket lovande skyttelän.  

 

Med hopp om ett minst lika bra skytteår 2017, 

Jonas Hellström, Vikbolandets JVF 

 

Skeet 

DM Nationell skeet. 

Öppen klass 1 Mattias Andersson Åtvids JSK 2 Niklas Kvist Åtvids JSK 3 Per Karlsson Åby 

50+  1 Juhani Hautamäki Åby 2 Bo Weidman  3 Mats Lundberg Åtvids JSK 

Lag 1 Åtvids JSK Mattias Andersson , Mats Lundberg , Kennet Karlsson 

DM Olympisk Skeet 

Öppen Klass 1 Mats Lundberg Åtvids JSK 2 Mattias Andersson Åtvids JSK 3 Bo Weidman 

Åby 

Lag 1 Åtvids JSK Mats Lundberg , Mattias Andersson , Kennet Karlsson 

 

Mats Lundberg 

http://www.lerduvor.com/
http://www.multipullsoft.it/
http://www.englishsportingclays.co.uk/


Slutord 
Östergötlands Skyttesportförbund är ett förbund som 2016 består av 44 föreningar och 4654 

medlemmar. Antalet föreningar har minskat med två medan medlemsantalet ökar med hela 

232 medlemmar jämfört med 2015. Antalet medlemmar är de medlemmar som är registrerade 

i Idrottonline. Kom ihåg att registrera alla medlemmar – det är hela föreningen som är 

medlem i förbundet och alla medlemmar skall registreras. 

 

Ekonomin är god som kan utläsas av förvaltningsberättelsen, förbundet gör ett överskott om 

ca 14500 kr. Förbundet har goda möjligheter att genomföra den verksamhet som föreningar 

och sektioner vill göra. Snarare är det mer av bra och genomförbar verksamhet som behöver 

identifieras.  

 

SM Compak Sporting genomfördes i samband med SM-veckan på Vikbolandet genom 

Vikbolandets lokala JVF. Att genomföra SM i samband med SM-veckan ger bra PR med 

chans till att komma ut i TV och Radio.  

 

I distriktet har vi flera skyttar som tillhör Sverige eliten och det är roligt att vi har flera 

juniorer som visar framfötterna. Framtiden ser ljus ut. Samtidigt är bredden stabil – utan 

bredd ingen elit och utan elit ingen bredd. 

 

Information om vad som händer i förbundet uppdateras kontinuerligt på hemsidan 

www.ostgotaskytt.se. Förbundet uppmanar alla att bidra med reportage, bilder mm. Dessutom 

kompletteras hemsidan nu med en nystartad facebook-grupp. Gå med i gruppen och sprid 

information och synpunkter direkt.  

 

Östergötlands Skyttesportförbund står starkt tack vare alla föreningar och medlemmar. 

Hoppas på ett kul skytte år 2017 

 

 

Vreta Kloster den 26 februari 2017 

 

Karina Joelson 
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