Västsvenska Skyttesportförbundet

Göteborg februari 2021

Verksamhetsberättelse huvudstyrelsen för året 2020
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, Susan Gotensparre, Bengt Wallin, Karl-Henrik Karlsson
och styrelsens ungdomsrepresentant Jenny Andersson,
Adjungerad webbmaster Benny Jensen från Öckerö Skytteförening.
Benny har under året varit hårt drabbad av Covid-19 viruset och vi är glada att han äntligen
har tillfrisknat och vi kan fortsätta med planerade hemsideaktiviteter.
Huvudstyrelsen har under året genomfört fyra protokollförda styrelsemöten och däremellan
skött löpande ärenden via e-mailkontakt och telefon.
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.
De fokusområden som prioriteras för framtiden är:
•
•
•
•
•

Andelen barn och ungdomar inom verksamheten
Livslångt idrottande
Inkludering och jämställdhet
Rörelseförståelse
Social, Miljö och ekonomisk hållbarhet

Verksamheten omfattar 51 föreningar med drygt 6300 medlemmar, varav 17 % Kvinnor och
83 % män. Åldersfördelningen enligt RFs, Idrott Online indelning är:
Ålder 0-6
7-12
13-20
21-25
26-40
41-60
61>
0% 6%
14 %
4%
16 %
37 %
22 %
Corona-virusets pandemi har drabbat verksamheten hårt inom distriktet och stor del av
verksamheten har inte kunnat genomföras. Digitala möten har implementerats men inte fått
samma genomslag som traditionellt fysiska möten.
Skytteverksamheten hanteras av sektionerna (Pistol, Gevär, Lerduva och Viltmål) som kan ses
som distriktets operativa del. Nedan följer sektionernas verksamhetsberättelser
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Pistolsektionen

februari 2021

Verksamhetsberättelse för 2020
Styrelse
Styrelsen för pistolsektionen har haft följande bemanning; Lars Erik Bjuhr (ordförande), Stefan
Olofsson, Jenny Andersson och Susan Gotensparre. Styrelsen har haft digitala kontakter för främst
planering av verksamheten. Dessutom har kontakter skett i samband med tävlingar för planering av
distriktets och regional verksamhet.

Utvecklingen
All skyttesport och även pistol har under året haft påfallande hög påverkan av Coronapandemin som
har resulterat till en betydande nedgång i verksamheten. Undantaget är Öckerö SF som har fortsatt
med ungdomsverksamheten och har haft en positiv medlemstillströmning. Pandemins påverkan har
främst visat sig genom att det har varit betydligt färre deltagare vid tävlingar inom distriktet, men
också genom minskade aktiviteter inom flertal föreningar.

Barn och ungdomsverksamhet
Ungdomsverksamheten har en mycket stor potential till utveckling, här har en förening under året
haft en bibehållen och bra ungdomsverksamhet, det är Öckerö SF. Mölndals Skf oxch Göteborgs
Skyttesportförening har också kommit i gång med barn och ungdomsverksamhet.
En av huvudaktiviteterna för att aktivera barn och ungdomar har varit SDF-ets Luftskytteserie
2019/2020 och starten för serien 2020/2021. En annan viktig del i barn och ungdomsverksamheten
är Svenska Ungdomscupen där tre distriktstävlingar anordnats med deltagande från Öckerö SF.

Livslångt idrottande
Skyttesporten erbjuder till ett livslångt idrottande och därför bedrivs en hel del seniorverksamhet.
Den som samlar störst engagemang är Västsvenska luftserien men också Svenska
Veteranmästerskapen samt seniorklasser i de Allsvenska pistolserierna. Dessutom har Öckerö SF
under de två senaste åren varit medverkande och haft aktiviteter inom projektet Senior Sport School
som hörsammats av cirka 30-40 seniorer.

Inkludering och jämlikhet
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Pistolsektionen har utifrån genusperspektiv en jämlik styrelse med två från vardera kön, dessutom
har sektionen en ungdomsrepresentant (Jenny Andersson) som ingår i styrelsen.

Rörelseförståelse
För att uppmuntra till livslångt idrottande och ökad rörelseförståelse har det hos Öckerö SF
anordnats med aktiviteter under namnet ”Träna med tränare” som varit öppen för deltagare från
andra föreningar och som innehållit träningsmetoder, skjutteknik och inslag med fysiska
träningsmodeller.

Tävlingsverksamhet
En av distriktets föreningar har stått för den största delen av tävlingar inom distriktet. Det är Öckerö
SF. Bland annat arrangerades Veteran-SM i pistol 10, 25 och 50 meter och SM i luftpistol på Öckerö
Skyttecenter under 2020. Öckerö SF arrangerade också DM 10m respektive 25 och 50 meter samt
alla regionala tävlingar samt två centrala kvaltävlingar.

Landslagsuppdrag
Vendela Sörensson. Öckerö SF har under året deltagit vid EM, i försöket att erövra kvotplats till OS.
All annan internationell verksamhet har blivit inställt som följd av Coronapandemin.

Medaljörer vid Svenska Mästerskapen
Vid SM-tävlingarna har distriktets skyttar erövrat flertal medaljer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SM fripistol juniorer, guld till Izabella Frejd, Öckerö SF
SM snabbpistol juniorer, brons till Izabella Frejd, Öckerö SF
SM sportpistol damjuniorer, brons till Izabella Frejd, Öckerö SF
SM standardpistol herrar, guld till Håkan Landebring, Göteborgs PSSK
SM fripistol lag juniorer, guld till Öckerö SF laget bestod av Izabella Frejd och Alexandra Holm
SM snabbpistol lag juniorer, guld till Öckerö SF, laget bestod av Izabella Frejd och Alexandra
Holm
SM sportpistol lag damer, brons till Öckerö SF, laget bestod av Susan Gotensparre, Zenitha
Bjuhr och Christina Holm
SM standardpistol lag damer, silver till Öckerö SF, laget bestod av Susan Gotensparre,
Zenitha Bjuhr och Christina Holm
SM standardpistol lag juniorer, guld till Öckerö SF, laget bestod av Izabella Frejd och Jenny
Andersson
SM Falling Target (luftpistol) damer, guld till Vendela Sörensson, Öckerö SF
SM Falling Target (luftpistol) damjuniorer, guld till Izabella Frejd, Öckerö SF
SM Snabbluftpistol juniorer, guld till Izabella Frejd och brons till Alexandra Holm, båda från
Öckerö SF
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•
•
•

SM luftpistol damer, guld till Vendela Sörensson, Öckerö SF
SM luftpistol lag damer, guld till Öckerö SF, i laget ingick Vendela Sörensson, Amanda
Jägersvärd och Izabella Frejd
SM luftpistol lag damjuniorer, guld till Öckerö SF, laget bestod av Izabella Frejd och Amanda
Jägersvärd

Medaljörer vid Svenska Veteranmästerskapen som arrangerades av Öckerö SF på Öckerö
Skyttecenter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silver till Christina Holm och brons till Annika Jägersvärd, båda Öckerö SF, i luftpistol klass
D45.
Guld till Liz-Marie Jern Bästkustens aktiva skyttar och silver till Zenitha Bjuhr, Öckerö SF i
luftpistol damer 55.
Brons till Leif Abrahamsson, Öckerö SF, i luftpistol herrar 70.
Guld till Kent Reinhamre och brons till Christer Lindahl, båda tävlandes för Göteborgs PSSK i
luftpistol klass H75
Guld till Örjan Johansson, Mölndals Skf, i luftpistol klass H45.
Guld till Öckerö SF i lagtävling D45 i luftpistol genom Annika Jägersvärd och Zenitha Bjuhr.
Brons till Öckerö SF i lagtävling H45 i luftpistol genom Lars Erik Bjuhr och Fredrik Jägersvärd.
Guld till Öckerö SF i lagtävling H70 i luftpistol genom Leif Abrahamsson och Jonas Sjögren.
Guld till Göteborgs PSSK i lagtävling H75 i luftpistol genom Kent Reinhamre och Christer
Lindahl.
Guld till Leif Abrahamsson, Öckerö SF i snabbpistol klass H70
Guld till Jonas Sjögren, Öckerö SF i snabbpistol klass H75
Silver till Öckerö SF i lagtävling snabbpistol H45 genom Lars Erik Bjuhr och Fredrik Jägersvärd.
Guld till Öckerö SF i lagtävling snabbpistol H65 genom Leif Abrahamsson och Jonas Sjögren
Silver till Kent Reinhamre, GPSSK och brons till Christer Lindahl, GPSSK i fripistol H75
Silver till Öckerö SF i lagtävling fripistol H45 genom Lars Erik Bjuhr och Fredrik Jägersvärd,
brons i samma lagtävling till Göteborgs PSSK genom Pontus Rinaldo och Thomas Roos.
Guld till Göteborgs PSSK i lagtävling fripistol H75 genom Kent Reinhamre och Christer Lindahl
Guld till Susan Gotensparre och silver till Christina Holm, båda Öckerö SF i sportpistol D45
Brons till Zenitha Bjuhr, Öckerö SF i sportpistol D55
Brons till Leif Abrahamsson, Öckerö Sf i sportpistol H70
Guld till Kent Reinhamre Göteborgs PSSK och silver till Jonas Sjögren, Öckerö SF, i sportpistol
H75
Brons till Öckerö SF i lagtävling sportpistol H/D 55 genom Lars Erik Bjuhr och Zenitha Bjuhr
Guld till Öckerö SF i lagtävling sportpistol H 65 genom Leif Abrahamsson och Jonas Sjögren
Guld till Christer Jern, Bästkustens Aktiva Skyttar i grovpistol H55
Guld till Kent Reinhamre, GPSSK och silver till Jonas Sjögren ÖSF i grovpistol H75
Silver till Öckerö SF i grovpistol H55 genom Lars Erik Bjuhr och Jonas Sjögren
Guld till Christina Holm, ÖSF i standardpistol D45
Silver till Leif Abrahamsson, ÖSF i standardpistol H70
Guld till Kent Reinhamre, GPSSK och silver till Jonas Sjögren, ÖSF i standardpistol H75
Guld till Öckerö SF i lagtävling standardpistol D45 genom Christina Holm och Zenitha Bjuhr
Brons till Öckerö SF i lagtävling standardpistol H45 genom Lars Erik Bjuhr och Fredrik
Jägersvärd
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•

Guld till Öckerö SF i lagtävling standardpistol H65 genom Leif Abrahamsson och Jonas
Sjögren.

Medaljörer vid Svenska Ungdomsmästerskapen i Töreboda
•
•

Guld till Izabella Frejd, Öckerö SF i luftpistol klass 15F
Silver till Amanda Jägersvärd, Öckerö SF i luftpistol 17F

Svenska Rekord
Under 2020 noterade följande svenska rekord från distriktets skyttar
Luftpistol lag damjuniorer, 1083p, Öckerö SF, i laget ingick Izabella Frejd och Amanda Jägersvärd
Luftpistol lag damer, 1677p, Öckerö SF, i laget ingick Vendela Sörensson, Amanda Jägersvärd och
Izabella Frejd
Luftpistol final damer, 240,9p Vendela Sörensson, Öckerö SF
Snabbluftpistol final juniorer, 29 träff, Izabella Frejd, Öckerö SF

Svenska Ungdomscupen Luftpistol
Från distriktet var det 12 skyttar som kvalificerade sig till riksfinalen som arrangerades i Töreboda.
Alla 12 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 ett läger för breddskyttar 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 ledare, skyttar, föräldrar som medverkar till
tävlingsarrangemang och tävlingsframgångar. Utan ideella ledarinsatser når vi inte de fina resultaten.
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Öckerö i februari 2021 för styrelsen Pistolsektionen, Västsvenska Skyttesportförbundet

Lars Erik Bjuhr

Jenny Andersson

Susan Gotensparre

Stefan Olofsson
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Verksamhetsberättelse Gevärssektionen 2020
Styrelsen har under 2020 bestått av:
Ingemar Jonsson

Ordförande

Sten Lennartson

Vice ordf/sekreterare

Kenneth Lindberg

Ledamot

Patrik Johansson

Ledamot

Sally Silveroxel

Ledamot

Bo Allansson

Ledamot

Ett protokollfört möte har ägt rum under 2020.

Berättelse per disciplin:
6,5 nationellt
Verksamhetsberättelse 6,5 nationellt 2020
Första konstaterandet är att detta år inte liknar något annat, pandemin har gjort att alla större
tävlingar har ställts in, en period var all tävlingsverksamhet inställd.
Några fältskjutningar kunde genomföras tidigt på året och efter sommaren kunde vi
genomföra vissa mindre tävlingar, dock med klart mindre antal deltagare är ett normalår.
Sista fältskjutningen innan stoppet var EB-Tämta-träffen då vi även genomförde vårt DM.
Leif Jakobsson blev seniormästare och Bo Allansson veteranmästare.
I banskyttet ansvarade Västsvenska för Västra Götalandsmästerskapet som arrangerades i
samband med Bohusträffen. Lennart Karlsson blev liggandemästare, Bo Allansson
veteranmästare och Stefan Lundberg var 2:a i seniormästerskapet.
DM liggande arrangerades i Uddevalla. Charlotte Karlsson blev seniormästare och Bo
Allansson veteranmästare. Ställningsmästerskapet arrangerades i Svartedalen med Peter Falk
som seniormästare och Bo Allansson veteranmästare.
Vi hoppas att vi så snart som möjligt skall vara tillbaka i normala tider igen, med många fina
tävlingar.
Bo Allansson
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Luftgevär nationellt
Distriktsomgången Skyttiaden avgjordes som vanligt i Trollhättan i början på januari. 43
deltagare från 10 klubbar. Klart lägre antal deltagare än tidigare år.
Regionsomgången Skyttiaden gick i Karlstad. Från regionen kvalificerade sig tre skyttar
från vårt distrikt till Riksfinalen, Emil Öien Göteborg, Maja Karlsson Trollhättan och
Rebecka Höglund Bärfendal.
DM för sittande skyttar avgjordes i Trollhättan 9 feb. 57 skyttar deltog från 10 föreningar.
Juniormästare Martin Tollesson Kville, senior Stefan Gustafsson Trollhättan och
veteranmästare Peo Andersson Trollhättan
DM ställning avgjordes i Trollhättan i samkörning med Trollpuffen. 19 skyttar kom till start
från 8 föreningar.. Juniormästare Alma Edvarssson Upphärad, Senior Rebecka Höglund och
veteranmästare Martin Sahlbring Uddevalla.
Nationella SM:et avgjordes på hemmaplan med Söraby som arrangör. Martin Sahlbring
Uddevalla bröt sin segersvit men tog en andra plats.
I Luftgevärsserien (ansvarig Anders Andersson) är det fortsatt stort deltagarantal!
Sten Lennartson

Kpist
På grund av Coronapandemin, som bröt ut tidigt i våras, så har många kpisttävlingar blivit
inställda eller flyttade. Dock har de distriktstävlingar så som SM uttagningar i bana- och fält,
cuptävling samt mästerskap i fältskytte, banskytte-ställning och liggande, kunnat genom-föras
enligt program. Genom att glesa ut antalet skyttar på skjutvallen vid banskytte, färre skyttar i
patrullerna vid fältskytte, samt hålla samlingar och prisutdelning utomhus, har
Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansering kunnat upprätthållas. En liten
minskning i antalet deltagare vid tävlingarna har det dock varit.
SM tävlingarna, vilka var tänkt att gå i Oxelösund och Norrköping, blev inställda.
I distriktets egna mästerskap har följande mästare korats.
Fältskytte: Sen. Tomas Karlsson Kville. Vet. Helge Pettersson Orust. Kl. liggande Arvid
Wägroth Forshälla-H-Torp Skf.
Bana-liggande: Sen. Dan Andersson Orust. Vet. Karl-Erik Andersson Forshälla-H-Torp.
Bana-ställning: Sen. Tomas Karlsson Kville. Vet. Mats Darholm Kville.
Kompetenser för riksmedalj i guld har uppnåtts av: Kerstin Rifve Örgryte, Joachim Sandqvist
Örgryte och Robert Jonsson Forshälla-H-Torp Skf.
15-års diplom: Rune Backman Forshälla-H-Torp.
Rune Backman
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Sportskytte
10 m
Året startar som brukligt med Swedish cup där Martin Sahlbring vann veteranklassen alla
tredagarna!
Martin brukar visa var skåpet skall stå och har tagit hem de flesta gulden de sista åren även
om det bara skiljde 0,2 ner till tvåan sista dagen detta år.
Det var representanter i en del av de övriga klasserna men tyvärr inga framskjutna
placeringar.
Pandemin satte tyvärr stopp för många tävlingar och Dm som brukar vara ihop med Alvins
minne blev dessvärre inställt som mycket annat denna speciella säsong.

300 meter.
På SM som arrangerades i Uppsala knep Sebastian Myhr en 4 plats. Det var i princip det enda
sportskyttet på 300 meter denna annorlunda säsong.
50 meter.
Flera skyttar har varit ute och tävlat i den mån det gått, allt från landslagsuttagningar,
testtävlingar till veteran SM i vårt avlånga land.
På Veteran SM i Eskilstuna tog Dan Jonsson Göteborg guld i 60 ligg och Olof Johansson
Trollhättebygden en silver medalj i 3x20.
DM var en tävling som gick att genomföra och Göteborg stod för värdskapet i början på
augusti.
Distriktsmästare på 60 ligg blev Sebastian Myhr GSSF och segraren i 3x40 blev Alma
Edwardsson Trollhättebygden.
Peter Andersson

Korthåll nationellt
Nationellt 50m 2020:
Ett år som vi aldrig tidigare upplevt, men många erfarenheter rikare tar vi med oss framöver.
Inledningsvis av säsongen var det inte många tävlingar som kunde arrangeras. Några
föreningar i vårt distrikt tog ett tufft beslut och ställde in utomhussäsongen helt. Kan man då
hitta något positivt, ja. Den första vågen av Covid -19 hade gått över och många såg ljust på
sommaren. Och just att vi var utomhus gjorde det lite lättare att ställa om eller skjuta fram för
att följa regeringens restriktioner.
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Korthållsserien:
Vi lyckades genomföra även en korthållsserie detta märkliga år. Dock var deltagarantalet mer
än halverat sedan föregående år. 46 skyttar, dock enbart 1 skytt som inte genomförde serien.
Dessutom fick vi med ett par skyttar som gjorde ett gästspel detta år från Kalmar/Läckeby, de
vann sina klasser.
Föreningskampen:
Bristen på tävlingar gjorde att vi tog tag i en av våra idéer som legat och grott ett tag. Det blev
en form som skyttarna gärna vill se ska återkomma. Tävlingen går ut på man mäter sina
krafter, förening mot förening, och man får ställa upp med hur många skyttar man vill, dock
minst 5st. Alla skjuter en traditionell grundomgång (ligg/sitt), ingen final. De 5 bästa
resultaten räknas som föreningens resultat. Vid lika sker särskiljning genom högsta
individuella resultat, näst högsta, osv.
Ett år som detta kunde skyttar i riskgruppen skjuta sitt resultat på en för dom säker plats under
den veckan som kampen avgjordes, sen lämna över det på något vis till sekretariatet på
tävlingsdagen. Det blev en otroligt jämn kamp. 22 skyttar fanns med fördelat på tre
föreningar. Vinnande efter omräkning blev Trollhättan 944p, Upphärad 943p, och Flundre
932p. Efteråt tändes grillen, MUMS!
Landslagsuttagningen:
Ett sent beslut kom med den förväntade utgången att uttagningen tillika landskampen ställs in.
SM nationellt:
Samma utgång med SM.
Flundreträffen:
Inställd.
Korthållscupen:
En tävling som snurrar på av sig själv med sin långa tradition. Började gå upp för skyttar och
ledare under sommaren att den var borttagen från den traditionella finalen som hålls i
Eskilstuna i oktober.
DM:
DM skulle hållas i Uddevalla i juni. Sköts till en början upp, och var länge ett knapptryck från
att även denna tävling skulle utgå. Men i augusti såg vi en lösning med ligg/sitt mästerskapet.
Veteranklassen som var i riskgruppen fick skjuta färdigt sitt mästerskap med grundomgång
och final. Kunde sedan lämna lokalen, och ungdom tillsammans med senior tog vid. 15
skyttar totalt kom till Skogsäter och Trollhättan. Svante Gadd, Trollhättan blev
ungdomsmästare. Caroline Andersson, Flundre tog guldet i senior. Och det blev ytterligare en
vinst för Trollhättan genom Peo Andersson i veteran.
Regionsomgång korthållscupen:
När det nu inte skulle bli någon final av cupen, hörde årets värd av regionsomgången av sig,
Västergötlands Ssf. De hade redan beställt priser och undrade om Västsvenska ville vara med
en sista gång. Trollhättans Skf var den enda förening som nappade, och den 5 september for
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deras skyttar till Falköping. Ett tappert försök resulterade denna gång till en 4:e plats.
I laget ingick Maja Karlsson, kudde. Peter Falk, rem. Och Robert Carlsson, ställning.
Regionmästerskap:
Samma dag avgjordes regionsmästerskapen, med de deltagare som anmält sig till cupen. Här
blev båda Maja och Peter 4:a i respektive klass. Robert tog klivet upp på pallen som
bronsmedaljör.
JSM/RM:
Skulle från början ställts in. Men devisen har varit återkommande, tänk om och tänk nytt.
Piteå Skf tog sig an utmaningen att genomföra tävlingen som en hemmabanetävling. Det
lockade 65 skyttar i liggande och 39 i ställning. Arrangerades den 12-13 september. Dock
ingen start ifrån vårt distrikt.
Skol-SM:
Skol-SM gick som många andra tävlingar tillmötes, inställd.
Riksfinalen Elitserien:
Flundre hade med ett gäng skyttar till årets riksfinal i Eskilstuna som hölls lördagen den 3:e
oktober. En av dessa var Maja Olsson Kroon, Flundre. Förra året hade hon en bit kvar till den
slutliga finalen. Nu var hon inte bara med, utan fick även kliva upp på pallen och
bronsmedaljen blänkte fint i K13. Klubbkompisen William Almyren, K15s, fick ny erfarenhet
att vara med i Eskilstuna, slutade som 10:a. K17, Alma Edvardsson, Upphärad, hamnade i ett
tomrum inför finalen på sin 4:e plats, 6p ner och 9p upp till närmsta konkurrenter. Sköt
tillsammans med segraren finalens högsta resultat, men ingen placeringsförändring. Vår sista
skytt ut var Sofia Andersson, Flundre. Hård konkurrens och små marginaler i KÖvriga gjorde
att det till slut blev en 9:e plats. Albin Sahlin från Flundre i K11, och Patrik Johansson,
Upphärad, KLigg, var kvalificerade men kom inte till start.
Riksfinalen Elitserien Lag:
Istället för korthållscupen hade Eskilstuna infört en ny lagtävling som hölls under söndagen
den 4 oktober. Baserat på resultat från Elitserien. Västsvenska förbundet var inte
representerade här.
Ställningsmatchen:
Gevärssektionen införde ny tävling under augusti. Namnet på den var ”Ställningsmatchen”.
Nytänkande där man kunde blanda skyttar från olika föreningar och dessutom använda gevär
för både nationella och internationella regelboken, t.ex. Finalen skulle hållas i Fagersta
söndagen den 4 oktober. Hittar tyvärr inga resultat från den tävlingen.
Kovändningen:
Gevärssektionen fick en hel del kritik från många håll runt om i Sverige i beslutet att lägga
ner korthållscupen. De tog till sig den och utvärderade i slutet av säsongen. Det blir en
korthållscup igen 2021. Den utökas också och innefattar då även 300m. Finalen är tänkt att
hållas under SM-veckan i Skåne i slutet på juli.
Patrik Johansson
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Västsvenska Skyttesportförbundet

Korthåll Fält
Westserien planerades men fick ställa in tävlandet då Covic 19 pågick på våren
DM sköts i Uddevalla men det var ett reducerat antal startande.
RM sköts i Värmland.
Kenneth Lindberg
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Verksamhetsberättelse Viltmålssektionen 2020
Verksamheten under 2020 har inom viltmål varit haltande. Inom distriktet har inget DM
skjutits, Allsvenskan med alla div. har skjutits men det har varit mycket svajande med
resultatrapporter. Ansvariga vår allsvenskan var själv sjuk under långtid i våras så flera
skyttar höll liv i det hela. Till dags datum så har inte någon form av resultat inkommit till
lagen. Pandemins år 2020.
mvh
Bengt Wallin
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