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Ordföranden har ordet
Jag har nu haft förmånen att fått bidra till en viktig verksamhet, skytte, som jag vet har givit,
inte bara mig, utan många vuxna och ungdomar en avkopplande, inspirerande, spännande
fritidsverksamhet. Att springa runt och sparka på en boll, eller åka skridskor och passa
puckar är inte fel, men lagidrotter på det sättet passar inte alla, och där vet jag att skyttet är
och har varit en aktivitet som erbjuder en individuell aktivitet som ger spänning, mening och
utmaning.
Men efter många år kommer det att bli en förändring för mig. Jag kommer att måste dra ner
på mitt engagemang och kommer inte att fortsätta inom Västerbottens skyttesportförbunds
styrelse. I mitt fall har situationen utanför skytte påverkats så mycket att jag måste prioritera
annat. Jag har dock haft mycket glädje och har lärt mig mycket av styrelsearbetet. Det har
känts bra att kunna bidra under många år.
2017 var ett intressant år. Vi har haft våra möten på skjuthallen på I20, samt via telefon.
Försvarsmakten har som vanligt bidragit med att vi kunnat boka telefonkonferenser inför
varje möte. Västerbotten är ett stort geografiskt område, och på Västerbottens
Idrottsförbund och SISU:s höstkonferens 2016, var just detta ett diskussionsämne. Hur skall
vi kunna driva verksamheten där resor till en plats blir både ekonomiskt och tidsmässigt
svårt? Att träffas fysiskt är viktigt, men när man lärt känna varandra lite, blir arbete på
distans ett naturligt och smidigt sätt att arbeta. Att kunna delta på ett årsmöte från flera
orter i länet tror vi skulle kunna stärka deltagandet och samhörigheten bland medlemmar
och föreningar. Därför har vi tagit fram proposition P02 ”Deltagande per telefon på SDFmöte” som vi tror kommer vara väldigt positivt. Se propositionen i sin helhet på hemsidan:
http://vasterbotten.skyttesport.se/contentassets/86b5066d17ab442c8eed5fce532c182f/vb
_svsf_sdf_proposition-2018_p02-till-sdf-mote-for-verksamhetsaret-2017.pdf
På förra årsmötet informerade styrelsen om att vi avsåg efterfråga intresset för att
”Ändamålsbestämda medel” skulle kunna användas mer fritt, efter ett förslag från våra
revisorer. Intresset skulle undersökas genom ett enkätförfarande, men årsmötet tyckte inte
det var en bra ide. Till i år har då styrelsen tagit fram ett förslag som kommer tas upp på
årsmötet, proposition P01 ”Ändrade ramar för ändamålsbestämda medel”. I korthet innebär
förslaget att allt gevärsskytte skall kunna ta del av medlen och att andra grenar kan deltaga
på aktiviteter om det kan göras utan extra kostnad. Se propositionen i sin helhet på
hemsidan:
http://vasterbotten.skyttesport.se/contentassets/86b5066d17ab442c8eed5fce532c182f/vb_svsf_sdf
_proposition-2018_p01-till-sdf-mote-for-verksamhetsaret-2017.pdf
Ett annat konkret resultat av föregående årsmöte var antagande av nya stadgar, vars främsta skillnad
mot föregående är att sektionerna upplöses och ersätts av mer operativa grenledare, som inte
nödvändigtvis behöver vara ledamöter i styrelsen, utan kan utses av styrelsen allt efter behov,
intresse och lämplighet.

Och med det önskar jag alla ett nytt gott Skott-år!

Patrik Frost, Ordförande
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Möten
Styrelsen har år 2017 haft 7 protokollförda möten.
Representation
Förbundet har varit representerat vid VIF/SISU årsmöte 27 april 2017 i Skellefteå och vid
VIF/SISUs SDF-konferens 20-21 oktober i Umeå. Vi har dessutom deltagit i en sk
produktionsdialog för frivilligorganisationer med FM VBG i Umeå 2017-09-06, samt haft
underhandskontakter med Umeå skytteallians och FM angående framtiden för Umeå
skyttehall.

Verksamhet Gevär
Vi har under det gångna året haft fortsatt ökat intresse för gevär 6,5 med flera fina
placeringar. Bland annat Casper Fredrikssons guld både i JSM som hölls i Västerås och SM
på hemmaplan i Ramselefors.
Det har hållits två fältskyttetävlingar i länet; Umeträffen som hade 53 deltagare från 21
föreningar samt Ramseleforsskyttet med 63 deltagare från 23 föreningar.
Ett annat exempel på det ökande intresset är förbundsmästerskapstävlingen. Där ökade
antalet deltagare från 14 stycken 2016 till 27 stycken 2017 vilket är nära nog en
hundraprocentig ökning!
Nytt för 2017 är att det har anordnats ett gemensamt läger i Piteå där skyttar från Norrbotten
och Västerbotten varit med. Förbundet har även haft ett läger i Ramselefors där ungdomar
från Vännäs och Ramselefors var med och här var det framför allt fältskytte som stod på
programmet.
Skyttar från länet har deltagit i ett antal nationella tävlingar bland annat:
•

Sportskytte (ISSF) SM Eskilstuna 14-17 Juni

•

Korthåll fält SM Mariestad 28-30 Juli

•

Nationella SM Ramselefors 13-14 Augusti

•

Junior-SM Västerås 8-10 September

•

Elitseriefinalen Eskilstuna 7 Oktober

Förbundet har utfört domarutbildning nationellt skytte gevär under hösten 2017, tre nya
domare har utbildats.
Inom luftgevär har det som vanligt tävlats flitigt och länsskyttar har deltagit i bla Swedish
Cup, där Lotten Johansson satte svenskt finalrekord med 247,5, vilket räckte till en
andraplats i en av deltävlingarna. Daniel Wallberg deltog också med 2 sjundeplatser, en
placering som han också tog i SM luft, som arrangerades av Ramselefors skf.
Lotten upprepade även hon sin andraplats från Swedish cup i SM och deltog även i EM.
Övriga resultat och bilder finns att läsa och se på vår hemsida
http://vasterbotten.skyttesport.se/.

Niklas Johansson, Grenledare Gevär

Verksamhet Pistol
Utdrag ur resultatlistor under året:
Ungdomscup finalomgången
Deltagare i lp11 Andreas Jonsson från Nysätra PK

SM Luftpistol
Brons Falling target Tomas Backlund Umeå PK
H3 27:e plats Tomas Backlund Umeå PK
DJ Ä 4:a Ida Backlund Umeå PK
Damjunior Ida Backlund Umeå PK

SM pistol 25/50
Fripistol
H1 1:a Lars Palo Skellefteå PSF
H1 3:a Lars Palo Skellefteå PSF
Standardpistol
H1 1:a Lars Palo Skellefteå PSF

Årets tävlingar i länet.
Norrskensträffen Luftpistol, Rundviks PK
Vinterdarren 2017, Lycksele PK
Luftpistol, Ungdomscup, Dorotea PK
DM Luftpistol + Distriktsfinal Sv. Ungdomscupen, Nysätra PK
AC-Seriens final + Ranking Luftpistol
DM 25/50 m, Nysätra PK
Fripistolcup i Nordmaling, Rundviks PK
Final Västerbottensserien Fripistol, Nysätra PK
Fri & Luft Umeå, Umeå PK
UME-Skottet luftpistol, Umeå PK
Månadstest luftpistol, Umeå Skytteförening
Centralt kval och Sv Ungdomscupen kval 1, Nysätra PK
Mullvaden Luft x 2 2017, Skellefteå PSF

Ulf Eriksson, Grenledare Pistol

Verksamhet Lerduva/Viltmål
Lerduva:
Under 2017 har det hållits 18 stycken SM kval i Nordisk Trap i Västerbotten.
Dessutom har det arrangerats några större Trap tävlingar.
Nämnas bör Vildmannasmällen med 30 stycken skyttar och Gränsfejden med 23 startande
från både Sverige och Norge.
Några skyttar att lyfta fram är Lars Karlsson från Storuman som vann Vildmannasmällen och
Mikael Salo som sköt hem Gränsfejden.
Jörgen Eliasson från Umeå lyckades inte upprepa bedriften av att bli Skandinavisk mästare i
N-Trap 2016, men sköt ändå några riktigt bra tävlingar.
Bland annat så vann Jörgen LLT2 i Östhammar på fina 145 poäng, samt blev tvåa i
Landsdelskampen i Kiruna på 142 poäng.
DM har hållits i grenarna Nationell Skeet, Sporting och Nordisk Trap. Det är roligt att kunna
konstatera att det har varit ett ökande intresse att skjuta både Sporting och Skeet under
2017.
Viltmål:
2017 års viltmålsverksamhet har ungefär sett ut som föregående år när det gäller antalet
aktiviteter och deltagande skyttar.
DM i viltmål 80 meter enkel och dubbel sköts under sommaren med fyra deltagare.
Ulrik Helgesson deltog i en GP tävling i Plzen, Tjeckien. Där sköt han både 10 och 50 meter
viltmål.
Ulrik satte också nytt DM rekord i 10 meter Mix vid LLT 4 i Eskilstuna med 372 poäng.
Botsmark deltog med ett lag i Allsvenskan i viltmål 50 meter.
Under årets mörka månader har det varit aktivitet i inomhusskyttehallen i både Umeå och
Vindeln.
Glädjande är att det har dykt upp nya ansikten som frekvent deltagit i skytteträningen.
Det finns hopp för framtiden inom viltmålsskyttet i Västerbotten.

Ulf Lundgren, Grenledare Lerduva/Viltmål

Länets skytteombud
Under 2017 har de relativt nya säkerhetsbestämmelserna tillämpats. (SäkB 2015 reviderad
upplaga)
Av länets drygt 470 skjutbanor har 52 av dem besiktats under 2017.
De allra flesta av dessa är jaktskyttebanor (Viltmål 80 m och hagelbanor)
Sju av de besiktade banorna är gevärsbanor 200-300 m. Tre av dessa banor innehöll inte
SäkB bestämmelser p g a för långt avstånd mellan mål och kulfång.
På dessa tre banor, som är lågt frekventerade, sätts målen direkt i kulfånget och kan på
detta sätt innehålla SäkB krav på kulfång.
På jaktbanorna har fem st fått flytta eller bygga på sina kulfång och tre st har genom att
höja skjutplatsen (bygga jakttorn) kunnat innehålla SäkB krav på erforderlig kulfångshöjd.
Huvuddelen av banorna som besiktats är dock i gott skick och erbjuder ett säkert skytte.
Polismyndigheten i samarbete med bl a SvSf kansli arbetar f. n. med en ny FAP (Polisens
regelverk) avseende besiktningar av skjutbanor. Den innebär i korthet att skjutbanorna skall
besiktas av ett ackrediterat och licensierat besiktningsföretag och att skjutbaneägaren skall
stå för hela kostnaden.
Distriktsstyrelsen har i skrivelse till kansliet framfört farhågor om att förfarandet kommer att
innebära att skjutbanor, framför allt de som ligger långt ifrån centralorterna, av kostnadsskäl
kommer att avstå från besiktning men fortsätta med skyttet på icke godkända banor.
Det senare är en ”utveckling” som inte torde gagna skytteverksamhetens anseende hos en
redan kritisk allmänhet.
Eftersom det i dag inte finns något ackrediterat besiktningsföretag i länet, har jag fått ett
förnyat uppdrag av Polismyndigheten att besikta skjutbanorna i Västerbottens län även 2018
och kommer under våren att kontakta skjutbaneägarna och bl a påtala vikten av att i god tid
”ta tag” i sina banor inför årets besiktning.
Oavsett vilken roll vi har i organisationen så är vi ju överens om att: Skytte är en säker sport.

Karl-Erik Ragnarsson
Skytteombud/Besiktningsman i Västerbotten
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