Västsvenska Skyttesportförbundet

Göteborg februari 2020

Verksamhetsberättelse huvudstyrelsen för året 2019
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordförande Stefan Jakobsson, Vice Ordförande Ingemar Jonsson,
Kassör Joakim Ländin, Sekreterare Kjell Hornby
Övriga ledamöter Lars Erik Bjuhr Pistol, Bengt Wallin Viltmål,
Karl-Henrik Karlsson Lerduva.
Styrelsen har under året även adjungerat 2 st. ungdomsrepresentanter:
Amanda Jägersvärd och Jenny Andersson från Öckerö Skytteförening.
Huvudstyrelsen har under året genomfört fyra protokollförda styrelsemöten och däremellan
skött löpande ärenden via e-mailkontakt.
Arbetet i huvudstyrelsen har bestått i att koordinera arbetet i sektionerna, hantera
övergripande ärenden på distriktsnivå, besvara remisser samt företräda distriktet genom
deltagande i olika forum på riksnivå. Medlemmar i huvudstyrelsen har också
förtroendeuppdrag i förbundet varför vårt distrikt får ses som väl representerat på riksnivån.
Huvudstyrelsen har också arbetat med planering, finansieringsfrågor samt utbildningsfrågor.
Styrelsen är också huvudman för ekonomin i distriktet.
Skytteverksamheten hanteras av sektionerna som kan ses som distriktets operativa del.
Nedan följer sektionernas verksamhetsberättelser
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Verksamhetsberättelse Pistolsektionen 2019
Styrelse
Styrelsen för pistolsektionen har haft följande bemanning; Lars Erik Bjuhr (ordförande),
Stefan Olofsson, Jenny Andersson och Amanda Jägersvärd. Styrelsen har haft två
styrelsemöten, ett möte för planering av verksamheten. Dessutom har vi haft kontakter under
hand för planering av distriktets och regional verksamhet.
Utvecklingen
Skyttesport Pistol har under året haft en liten betydande positiv utveckling inom distriktet. Det
har visat sig genom att det har varit fler deltagare vid tävlingar inom distriktet.
Ungdomsutvecklingen
Ungdomsverksamheten har en mycket stor potential till utveckling, här har en förening under
året haft en bra ungdomsverksamhet, det är Öckerö SF. Öckerö hade många deltagare vid
finalen för Svenska Ungdomscupen 2019.
Tävlingsverksamhet
En av distriktets föreningar har stått för den största delen av tävlingar inom distriktet. Det är
Öckerö SF. Bland annat arrangerades SM i pistol 25 och 50 meter på Öckerö Skyttecenter.
Landslagsuppdrag
Vendela Sörensson. Öckerö SF har under året deltagit vid EM, VM och Världscupstävlingar i
Brasilien, Kina, Sydkorea och Tyskland i försöken att erövra kvotplats till OS. Dessutom har
Vendela Sörensson satt svenskt rekord i luftpistol med 578p. Amanda Jägersvärd även hon
Öckerö SF har medverkat vid EM i luftpistol för damjuniorer. Vid nordiska mästerskapen för
veteraner deltog Kent Reinhamre från GPSSK, Zenitha Bjuhr och Lars Erik Bjuhr båda från
Öckerö SF. Lars Erik Bjuhr har varit ansvarig ledare för det svenska juniorlandslaget pistol.
Medaljörer vid Svenska Mästerskapen
Vid SM-tävlingarna har distriktets skyttar erövrat flertal medaljer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silver i luftpistol, Falling Target damjuniorer, Amanda Jägersvärd, Öckerö SF.
Brons i luftpistol damjuniorer, Amanda Jägersvärd, Öckerö SF.
Brons i luftpistol för damer, Vendela Sörensson, Öckerö SF.
Guld i lagtävling luftpistol för damer, Öckerö SF, i laget ingick Vendela Sörensson,
Amanda Jägersvärd och Jenny Andersson. Lagresultatet var även svenskt rekord.
Guld i lagtävling luftpistol för damjuniorer, Öckerö SF, i laget ingick Amanda
Jägersvärd och Jenny Andersson. Lagresultatet var även svenskt rekord.
Brons i lagtävling i grovpistol, Göteborgs PSSK, i laget ingick Håkan Landebring,
Kent Reinhamre och Stefan Stening.
Brons i snabbpistol för juniorer, Alexandra Holm, Öckerö SF.
Guld i fripistol för juniorer genom Amanda Jägersvärd och brons i samma gren till
Izabella Frejd, båda från Öckerö SF.
Guld i lagtävling fripistol för juniorer, Öckerö SF, i laget ingick Amanda Jägersvärd
och Alexandra Holm.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brons i sportpistol för damjuniorer till Amanda Jägersvärd, Öckerö SF.
Silver i lagtävling i sportpistol herrar, Öckerö SF i laget ingick Fredrik Jägersvärd,
Mikael Grahn och Marcus Oskarsson.
Silver i lagtävling sportpistol för damer, Öckerö SF, i laget ingick Zenitha Bjuhr,
Christina Holm och Susan Gotensparre.
Guld och brons i lagtävling sportpistol för damjuniorer, i guldlaget ingick Amanda
Jägersvärd och Jenny Andersson, i bronslaget ingick Emma Grahn och Izabella Frejd.
Guld i standardpistol för herrar genom Håkan Landebring, Göteborgs PSSK
Brons i standardpistol för juniorer genom Amanda Jägersvärd, Öckerö SF.
Guld i lagtävling standardpistol för herrar, Göteborgs PSSK, i laget ingick Håkan
Landebring, Stefan Stening och Kent Reinhamre.
Silver i lagtävling standardpistol för damer, Öckerö SF, i laget ingick Zenitha Bjuhr,
Christina Holm och Susan Gotensparre.
Guld, silver och brons i lagtävling för juniorer i standardpistol, alla tre lagen från
Öckerö SF, i guldlaget ingick Amanda Jägersvärd och Jenny Andersson, i silverlaget
ingick Gustav Johansson och Izabella Frejd och i bronslaget ingick Emma Grahn och
Alexandra Holm.

Svenska Ungdomscupen
Från distriktet var det 14 skyttar som kvalificerade sig till riksfinalen som arrangerades i
Töreboda. Alla 14 från Öckerö SF.
Distriktsmästerskap
Det har under året arrangerats DM i luftpistol, arrangör Öckerö SF samt i alla grenar 25 och
50 meter, arrangör Öckerö SF.
Läger/utbildning
Under året har det varit tre läger för elitskyttar och ett breddläger för ungdomar. Alla läger har
genomförts på Öckerö Skyttecenter. En kurs för Biträdande föreningstränare och en kurs för
Föreningstränare har genomförts på Öckerö Skyttecenter.
Slutord
Avslutningsvis vill vi framföra ett stort och varmt tack till alla ledare, skyttar, föräldrar som
medverkar till tävlingsarrangemang och tävlingsframgångar. Utan ideella ledarinsatser når vi
inte alla fina resultat.

Öckerö i januari 2020 för styrelsen pistolsektionen, Västsvenska Skyttesportförbundet

Lars Erik Bjuhr
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Verksamhetsberättelse Gevärssektionen 2019
Styrelsen har under 2019 bestått av:
Ingemar Jonsson

Ordf

Sten Lennartson

Vice ordf/sekreterare

Kenneth Lindberg

Ledamot

Patrik Johansson

Ledamot

Sally Silveroxel

Ledamot

Bo Allansson

Ledamot

Två protokollförda möten har ägt rum under 2019 samt ett antal ”telefonmöten”

Utbildningar:
Gevärsskyttekort: Trollhättan, 29/4, 6/5 och 13/5. 22 deltagare
Skjutledare korthåll fält: Trollhättan, 27/9, 14 deltagare
Instruktion stående Lg: Trollhättan, 3/11, 12 deltagare
Instruktion stående Lg: Trollhättan, 29/12, 6 deltagare

Berättelse per disciplin:
6,5 nationellt
Fältskyttet inledde som vanligt säsongen. Vårt DM gick i samband med EB-Tämta-träffen,
Leif Jakobsson blev seniormästare och Jerry Andersson veteranmästare. Jerry blev också
Västra Götalandsmästare ställning som avgjordes i samma tävling. Lennart Karlsson blev 3:a i
liggandeklassen.
Regionmästerskapet avgjordes i Karlstad med Västsvenska på andraplatsen. Individuellt blev
Jerry Andersson bäst med en 4:e plats.
Fältskytte-SM arrangerades i år i Värmland, dock utan Västsvenska framgångar.
Banskyttet inleddes med DM liggande som arrangerades i Uddevalla. Leif Jakobsson blev
seniormästare och Bo Allansson veteranmästare. Västsvenska pokalen arrangerades på
Svartedalens skjutbana, Bo Allansson blev veteranmästare och Lennart Karlsson blev tvåa i
liggandeklassen.
Efter sommaren var det dags för ställningsmästerskapet som arrangerades i Trollhättan.
Charlotte Karlsson blev seniormästare och Bo Allansson veteranmästare.
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Årets banskytte-SM avgjordes i Sala. Bo Allansson blev 3:a i veteranklassen både i liggande
och ställningar. I förbundslagtävlingen blev Västsvenska 7:a i liggande. Stenungsund blev 5:a
i föreningslagtävlingen.
Västra Götalandsmästerskapet i bana arrangerades i Essunga, Bo Allansson blev 1:a i
veteranmästerskapet med Ove Gustafsson på andra plats. Bo blev också 2:a i öppet
liggmästerskap. Stenungssund vann föreningslagtävlingen.
I övrigt har många framskjutna placeringar nåtts av våra skyttar på diverse
inbjudningstävlingar och vi ser fram emot ett lika framgångsrikt 2020.
Bo Allansso

Luftgevär nationellt
Distriktsomgången Skyttiaden avgjordes som vanligt i Trollhättan i början på januari. 61
deltagare från 11 klubbar.
Regionsomgången Skyttiaden gick i Lindesberg Från regionen kvalificerade sig 3 skyttar
från vårt distrikt till Riksfinalen, som avgjordes i Eskilstuna
DM för sittande skyttar avgjordes i Trollhättan 10 feb. 81 skyttar deltog från 12 föreningar.
DM ställning avgjordes i Trollhättan i samkörning med Trollpuffen. 16 skyttar kom till start
från 8 föreningar. Antalet deltagare var tyvärr en klar nedgång mot i fjol.
Nationella SM:et avgjordes på Öckerö(och Umeå) 3-4 nov. Martin Sahlbring Uddevalla tog
ännu en seger i veteranklassen stående där Robert Carlsson Trollhättan blev 2:a. 18 starter
gjordes av skyttar från vårt distrikt. I distriktstävlingen sittande med stöd blev vårt lag 3:a.
Ungdomstävlingen Höstpuffen avgjordes 1 dec i Trollhättan. I år med 28 deltagare vilket
även här var ett lägre antal mot förra årets tävling.
I Luftgevärsserien (ansvarig Anders Andersson) är det fortsatt stort deltagarantal!
Sten Lennartson

Kpist
Förbundets kpistskyttar är en ganska liten skara, men de är aktiva. Trots motvind i form av
svårighet med förnyande av licenser och det ständiga hotet med förbud av automatvapen, har
verksamheten bedrivits enligt uppgjort program. DM tävlingar i banskytte ligg- och ställning
samt fältskytte. SM uttagningar i bana och fält. Hemmabanetävlingen ”Värmlandsserien” och
cuptävling. Örgryte Skf har arrangerat inbjudningstävlingarna Göteborgsträffen och
Kungsbackaträffen. Tävlingar som lockat skyttar från större delen av södra Sverige och
genomförda på Örgrytes skjutbanor i Kallebäck, nu när civila skyttar inte längre är välkomna
på militärens skjutfält på Sisjön. Flera av förbundets kpistskyttar åker också på
inbjudningstävlingar i närliggande förbund.
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Årets SM tävlingar hölls i Skåne vid månadsskiftet augusti-september. Inte mindre än 17
skyttar från VS åkte till Landskrona med höga förväntningar och vilken utdelning det blev. I
bana-ställning bland seniorer: Svensk Mästare Dan Andersson Orust, 2:a Olle Eriksson
Forshälla/Torp, 4:a Tomas Karlsson Kville. Veteranmästerskapet: 2:a Mats Darholm Kville.
Förbundslaget tog 1:a platsen. Bana-liggande seniorer: 3:a Morgan Gustavsson Örgryte, 4:a
Dan Andersson Orust, 5:a Kerstin Rifve Örgryte. Förbundslaget på 2:a plats. I fältskyttet blev
det något blygsammare placeringar. Platserna 8 och 9 till Tomas Karlsson Kville resp. Olle
Eriksson Forshälla/Torp. Förbundslaget på 2:a plats. Fältskjutning-RM (skjuter enbart
liggande) 1:a Arvid Wägroth Forshälla/Torp.
I distriktets egna mästerskap har följande mästare korats.
Fältskytte: Sen. Tomas Karlsson Kville Skf. Vet. Helge Pettersson Orust Östra. Klass
liggande, Arvid Wägroth Forshälla/Torp Skf.
Bana-liggande: Seniorer, Dan Andersson Orust Östra. Veteraner, Mats Darholm Kville Skf.
Bana-ställning: Seniorer, Dan Andersson Orust Östra. Veteraner, Mats Darholm Kville Skf
Rune Backman

Sportskytte
Swedish Cup – 10m
Skyttet inleddes direkt efter nyår med SC. Martin Sahlbring var återigen framme och
skördade medaljer. Brons de två första dagarna, men steppade upp ett pinnhål till silver dag 3.
DM – 10m
Inget DM arrangerades detta år
SM och JSM – 10m
SM, JSM tillsammans med lagmix avgjordes i slutet på mars i Eskilstuna.
Angelica Andersson Trollhättebygden höll sig väl framme i klass DJA, där hon blev 4:a.
Tyvärr räckte inte resultatet till final. Bland damerna hittar vi Andrea Franzén Wallberg
Kviberg på en 17:e plats. Angelica 25:a och Lolo Ramsing, Kviberg på en 90:e. Bland
herrarna var Robert Carlsson Uddevalla främste skytt på placering 23, Rickard Magnusson
Uddevalla, 68:a,
DM - 50m
Inget DM arrangerades detta år
.
Veteran SM - 10m, 50m och 300m
Under Veteran-SM i Eskilstuna tog Robert Carlsson, Trollhättebygden, blev det en 5:e plats i
liggande 60 skott och ett silver i 3x20 på 300m för klassen V45.
Två Trollhätteskyttar fanns med på 50m. Olof Johansson lyckades bäst i 3x40 på en fin 4:e
plats, med Robert Carlsson tätt efter. En 5:e plats i lag för Trolhättebygden.
Även i liggande var det samma ordning, dock lite längre ner i resultatlistan. Olof 13:e medan
Robert gick i hamn på 14:e placeringen. Men guldet hamnade i västsvenska händer. Dan
Jonsson Kviberg, gjorde en stabil skjutning vilken räckte till seger med 0,3p.
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Martin Sahlbring, Uddevalla, vann även detta år i stor stil klassen V55 i luftgevär. Och
tillsammans med Robert Carlsson (4:a i klass V45), här tävlandes för Uddevalla, blev det ett
silver för laget.
SM-vecka på Stockkumla i Västerås – 50m och 300m
Sportskyttet under SM-veckan för 50- och 300 meter avgjordes den 25-28 juli.
För Västsvensk del utmärkte sig Alma Edvardsson, Trollhättebygden, som tog ett SM-brons i
damjuniorernas 3x40, ett nytt program då det tidigare var över 3x20.
I herrarna 60 ligg på 50 meter kvalificerade sig både Dan Jonsson och Sebastian Myhr som
sköt bäst av alla i kvalrundan, båda skjuter för Kviberg. Väl i finalen slutar Dan på en 5:e och
Sebastian på en 6:e plats. Dessa två utgjorde det lag som tog med sig guldet i hem.
I damklassen 3x40 fick vi inte med någon till final, men Alma och Lolo gjorde ett bra jobb
och sköt till sig en 11:e respektive 13:e plats.
SM 300m Sport i Mariestad
På 300-metersbanan i början av augusti slutade Sebastian Myhr på 4:e plats bland herrarnas
60 ligg.
Sweden GP-serien 2018-2019 - 10m, 50m och 300m
Vi har haft deltagare på 10m, men ont om resultatrapporter. Martin Sahlbring och Andrea
Franzén Wallberg var närmast täten.
Även på 50m och 300m har vi haft deltagare, men här har resultaten varit lite blygsammare.
Europa Cup – 300m
Sebastian Myhr Göteborg, har varit ute på den internationella tävlingsarenan och representerat
vårt svenska landslag. Kan inte hitta något om han fått med sig någon metallbit hem.
World Masters Shooting Sport Championship Suhl
I september for några svenskar ner till veteran-VM i Suhl. Kl. 11.30 gick en Martin Sahlbring
in på banan för att skjuta kvalomgången på 10m luftgevär. En svag start gjorde att han fick
börja jobba för att nå den slutliga finalen. I den 6:e serien drämmer han till med
kvalomgångens högsta serie, vilket tar honom in i matchen igen. Han gör en bra avslutning
och får ihop ett resultat strax över 600p, då som 2:a. När finalen drog igång strax efter kl. 15
var kvalet ett minne blott. Martin gör en bra final och är kvar när tre skyttar återstår, då som
silvermedaljör. Dock stack ett skott iväg i ett avgörande läge, men ett brons. Smaka på den.
Patrik Johansson

Korthåll nationellt
Korthållsserien:
Även i år blev det en minskning i antalet deltagande skyttar, 11st färre till 102 skyttar. Men
trots minskningen ändrades inte antalet godkända serier gentemot föregående år, vilket var
82st.
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DM:
Återigen stod Uddevalla för värdskapet av DM. Både liggande/sittande och ställning stod på
programmet. 20 skyttar kom till start. Veteranklassen blev knallhård. Lars Jansson, Göteborg,
tog hem segern en poäng före PeO Andersson, Trollhättan. Som i sin tur var endast en poäng
före bronsmedaljören Lars Evaldsson, Göteborg. För liggande seniorer hade Patrik Johansson,
Upphärad, ett stadigt grepp om guldet. Silver och brons gick till Robert Carlsson respektive
Jonas Bäcklund, båda skjuter för Trollhättan. I ställningsfinalen blev det idel Upphärad på
pallen. Alma Edvardsson vände ett underläge till seger, medan silvret hamnade hos Olof
Johansson, som sköt ställningsfinalens högsta resultat. Brons Patrik Johansson.
Korthållscupen:
Distriktsomgången av Korthållscupen blev samma utgång som föregående år. Två lag
anmälde sig. Flundre och Trollhättan. Dock uteblev tävlingen, eftersom de är
direktkvalificerade.
Landslagsuttagningen:
Uttagningen var återigen på plats i Jönköping och Ryttarns Mosse. 3st från vårt distrikt tog sig
an utmaningen, alla från Upphärad. När de 65 skott var över var Alma en poäng ifrån
särskjutning om de sista två platserna i juniorklassen. Patrik slutade som 5:a och Olof kom
12:a, båda i senior ställning. Nytt för i år var att juniorer som inte kommer med i juniorlaget,
får en andra chans om de skjuter ett högre slutresultat än skyttar i seniorfinalen, de blir då en
del av seniorlaget. De och ett avhopp gjorde att det blev Alma som fick representera
Västsvenska distriktet i landskampen.
SM nationellt:
Den 8 juli hölls årets tävling i Ramselefors. Ett knapert deltagande från vårt distrikt. Men en
skytt fanns med. Lars Jansson, Göteborg. Han gjorde det riktigt bra. Tog sig till den slutliga
finalen som 22:e skytt. Fick det inte att stämma fullt ut och tappade en placering i finalen.
Han var inte nöjd med det, utan fanns även med när det vankades ställningsfinal. Hans 189 i
grundomgången gjorde att det fanns tätkänning. Det nya programmet för veteraner är att
finalen skjuts 5 liggande och 10 knästående skott, det gjorde finalen oviss. Lars slutade på en
fin 11:e plats.
Landskampen:
Den 17-18 augusti var det dags för landskamp i Ystad. Alma fick inte ihop pusselbitarna, men
fick med sig mycket erfarenhet till kommande tävlingar. Sverige fick ett guld med sig hem
genom Agnes Svedberg, Björksta. Guldet slank ur näven för seniorlaget med ynka ett poäng.
12 skyttar (en i respektive klass räknas bort) 65 tävlingskott. 780 skott och det skiljer endast
ett enda poäng. Hårt!
Regionmästerskap:
Den 1 september hölls regionsmästerskapet på Slätten i Örebros kommun. Tre skyttar från
Flundre kom till start. Två tog sig vidare till final. Tyvärr drog ett rejält åskväder in den här
dagen och slog ut banorna under liggande finalen. Vilket gjorde att finalen genomfördes över
14 skott. Det som var glädjande var att både Maja Olsson Kron och Caroline Andersson var i
täten vid det tillfället och tog därmed hem seger i respektive klass, ungdom som liggande.
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Regionsomgång korthållscupen:
Trollhättan kom inte till start i cupen. Så vi höll tummarna för Flundre. När man kommer upp
på regionnivån är det hård konkurrens att ta sig vidare, både Värmland och Örebro brukar
komma med starka lag. Så även denna gång. Flundre landade på en 5:e plats.
JSM/RM:
Mariestad (fält) och Skövde (bana) delade på årets JSM/RM mellan den 13-15 september.
Sofia Andersson, Flundre, tog sig till final både i liggande och ställning, och slutade som 8:a
båda dagarna. Alma var inte nöjd med sitt skytt, kom ändå med till finalen i ställning. Hennes
slutsumma på strax över 300p räckte till plats 15.
Elitseriefinalen:
Maja Olsson Kroon, Flundre, fanns med när Elitseriefinalen skulle avgöras. Hade en bit kvar
till den slutliga finalen. Alma lyckades ta sig vidare. Fick dock ingen metall med sig hem,
utan kom på den där snöpliga 4:e platsen.

Skol-SM:
Skol-SM arrangerades av Trollhättebygdens Sportskytteklubb. Tre ungdomar från
Trollhättans skolor deltog. Bäst lyckades Maja Olsson Kroon från Paradisskolan som
lyckades nå finalen i Högstadieklassen. Maja slutade på en 12:e plats.
Patrik Johansson
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Verksamhetsberättelse Lerduvesektionen 2019

Styrelsen har under 2019 bestått av:
Karl Henrik Karlsson Ordförande
Jan-Ove Carlsson

Ledamot

Emil Håkansson

Ledamot

Eje Carlsson

Ledamot

Tävlingsverksamhet
Tre stycken DM genomförda i grenarna N-Trap på Hisingens jakt och
sportskytteförening samt N.Skeet på Göteborgs Pistol och
Sportskytteklubb och ESP på Lerums jakt och sportskytteförening.
Landslagsuppdrag
Herrarna i Compak sporting tog guld i lag på EM i PsachnaEvia island
Greece.
Tävlande:
Martin Andersson Nimrod Jakt och SSF
Fredrik Malmström Hässleholmsortens Jaktskytteklubb
Marcus Larsson Nimrod Jakt och SSF
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