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Ordföranden har ordet
Året 2014 har passerat och många tävlingar har arrangerats av många föreningar. Ett stort
tack till alla som engagerats sig, och gjort allt detta möjligt.
Det var första året för mig som Ordförande, och jag fick chansen att åka på Skytteforum vid
Bromma 10-11 maj. Intressant att få träffa skyttar och engagerade från hela Sverige, från alla
nivåer inom skyttesport.
Under hösten gick jag även på ett möte Västerbottens Idrottsförbund/SISU, där vi fick höra
mycket bra föredrag om idrottspsykologi samt vikten av att ungdomsidrott inte skall bedrivas
som vuxenidrott.
Viktigt för framtiden är också att vårt idrottsutövande skall inte bara fokusera på elit, utan alla
skall få vara med, på sina egna villkor, efter bästa förmåga. Bredd ger även spets.
Ett stort tack även till alla i styrelsen som hjälp till att ge klubbarna förutsättningar att bedriva
verksamhet.
Två trotjänare som tidigare kämpat länge för skyttets bästa, Sören Olsson & Roger
Johansson, fick var sin liten present som tack för alla år.
Ni kan läsa mer om allt detta längre ned.

Patrik Frost, Ordförande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1/1 - 31/12 2014
Antal registrerade föreningar under 2014 var 38 st
Styrelse
Ordförande, pistol
Kassör
Sekreterare
Ledamot Gevär
Ledamot Viltmål/Lerduva, vice ordf
Ledamot
Ledamot

Patrik Frost
Cilla Wikström
André Olsén
Leif Ögren
Ulf Lundgren
Bert-Ove Hägglund
Lennart Westermark

Gevärssektionen
Grenledare gevär
Ansvarig 50 m
Ansvarig 10 m
Ansvarig Automat
Utbildningsledare

Leif Ögren
Lennart Westermark
Bert-Ove Hägglund
Leif Ögren
Vakant

Pistolsektionen
Grenledare
Utbildningsledare

Patrik Frost
Leif Svahn
Pierre Danielsson

Lerduva/viltmålsektionen
Grenledare
Utbildningsledare

Ulf Lundgren
Vakant

Revisorer
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Håkan Lindkvist
Kent Ölvebrink
Per-Erik Ögren

Valberedning
Sammankallande

Övriga
Webbmaster
Länet skytteombud

Rolf Lindbäck
Kalle Markström
Dan-Ivan Karlsson
Magnus Henriksson
Stefan Thorin
Karl-Erik Ragnarsson

Möten
Styrelsen har år 2014 haft sju protokollförda möten.
Representation
Förbundet har varit representerat vid VIF/ SISU:s årsmöte och vid SDF konferensen samt
Sv SF:s årsmöte.

Sektion Gevär
Gevär 6,5
Fältskytte:
Ej klart vid utskick.
Banskytte:
Ej klart vid utskick.
Övriga resultat och bilder finns att läsa och se på vår hemsida
http://vasterbotten.skyttesport.se/.
Leif Ögren, Grenledare 6,5

Korthåll
Säsongen började med Startskottet den 13 april i Umeå och sedan 27 april Vindelskottet
med 33 starter. Utomhussäsongen startade med ett korthållsfält i Kusmark den 17 maj med
Drängsmarks Skf som arrangör. Skytteveckan i Ramselefors i juli med skyttar från hela
Sverige hölls 2 fältskjutningar samt Tavelträffen bana där norrlandsmästerskap ingår.
FM KH fält arrangerades av Vännäs Skf den 16 augusti samt dagen därpå FM bana med
Ramselefors Skf som arrangör. Ett nybörjarläger för ungdomar hölls i Ramselefors i augusti.
Hösträffen med Umeå som arrangör avslutade säsongen. En hemmabanetävling har
förbundet också hållit med 5 deltagande föreningar och 63 startande.
Resultat och bilder från tävlingarna finns på förbundets hemsida.

Lennart Westermark, Grenledare Kh

Luftgevär
Ej klart vid utskick.

Bert-Ove Hägglund, Grenledare 10 m

Automat
Ej klart vid utskick.

Leif Ögren, Grenledare Automat

Sektion Pistol
I Tävlingskalendern kan man räkna till 15 tävlingar som arrangerats runt om i länet. Bl.a så
arrangerades Regionsmästerskap i samarrangemang med luftgevär. Ramselefors var vänlig
att se till att vi pistolskyttar fick skjuta lite på elektronik i Vindelns skjuthall.
Under året arrangerats bl.a ungdomscuper med AC-final i Dorotea med 9 (2103 10)
ungdomar i klasser från LP 11 till LP17F. På ungdomscupens final i Töreboda hade Dorotea
13 starter samt 3 lag, Rundvik 2 starter och Vännäs 2 starter.
Positivt var att Nysätra har fått en permanent inomhusskjuthall igen. Detta kompletterar
deras mycket fina utomhusanläggning väl, där för övrigt DM 25m gick i samarrangemang
med Skellefteå PSF.
Patrik Frost, Gren ledare Pistol.

Sektion Lerduva/Viltmål

Lerduva:
Nordisk Trap är den duv gren som har det klart största deltagarantalet när det kommer till
tävlingar.
Nordmaling arrangerade ”Landslagstest 3” i slutet av maj med ett 30 tal startande.
Flera länsskyttar deltog vid ytterligare ”LLT” och Bosse Andersson, Nordmaling och Jörgen
Eliasson, Umeå kvalade efter bra skytte in i landslaget och fick skjuta landskampen mot
Danmark och Norge.
Vid DM i Nordisk Trap kom skyttar från hela länet och man fick ihop deltagare i tre klasser,
vilket får anses som mycket bra.
DM i Sporting arrangerades i Baggböle, med en handfull deltagare.
Skeet DM, både Nationellt och Olympisk samlade även där bara ett fåtal deltagare.
Här har vi någonting att ta tag i och försöka popularisera Skeet och Sporting som
skyttegrenar.
Viltmål:
Inom ramen för ”SM veckan i Umeå” arrangerades i början av året SM i 10 meter Mix och
Regelbundna lopp.
Ett 20 tal skyttar med så gott som hela Sverige eliten var på plats
Några Västerbottniska tävlings framgångar blev det dock inte.
DM 80 m Enkel och Dubblé samt 50 m Regelbundna och Blandlopp hölls under sommaren
med en blygsam skara deltagare.
Västerbotten har varit representerat vid nationella tävlingar i 10, 50, och 80 meter under året.

Ulf Lundgren, Lerduva/Viltmål

F d Statens skytteombud (SSO)
I Västerbottens län finns för närvarade ca 450 skjutbanor.
Huvuddelen av dessa - drygt 300 banor - är rena jaktskyttebanor med tyngdpunkt på viltmål
80 meter, rörligt mål (älgbanor). Skytteföreningarna har i dag 83 banor där 43 av dem tillåter
skjutning på upp till 300 meters avstånd. Pistolskyttarna har inalles 50 banor där de flesta
återfinns i kustområdet. Enligt ordningslagen skall banorna besiktas minst vart femte år och
under 2014 har jag tillsammans med Polismyndigheten i länet besiktat 144 av banorna.
Generellt så håller banorna en god standard. De brister som oftast förekommer är:
igenväxande kulfång och störande sly-uppslag och växtlighet på banan mellan skjut- och
målplats.
Hösten 2013 fattade SvSF styrelse beslut att SSO-verksamheten skulle läggas ner med
omedelbar verkan. Följden blev att Polisen arvodesanställde mig som ”länets skytteombud”
2014 t o m sista september 2015, vilket innebar att skjutbanebesiktningarna kunde
genomföras enligt tidigare rutiner under 2014 och även kommande säsong.
Under våren 2015 kommer SvSF att bjuda in Polismyndigheten (centralt) till kurs/utbildning
för besiktningsman skjutbana, vilket tyder på att besiktningarna i framtiden kommer att
skötas av enbart polisen utan stöd från något skytteombud.
Jag tycker att förbundsstyrelsen har agerat märkligt som på detta sätt lämnar ifrån sig en
resurs och ett kompetensområde.
Från 2015-01-01 gäller nya, omarbetade säkerhetsbestämmelser –SäkB civilt skytte 2015.
Det mesta i boken är redan kända sanningar men inom två områden är det förändringar:
- ett större ansvar läggs på skjutbaneägaren/föreningen
- en annan metod och andra värden skall användas när man mäter erforderlig kulfångshöjd
Jag har ännu inte varit ute vid någon skjutbana och gjort några jämförande mätningar men
allt tyder på att det kommer att krävas högre kulfång enligt ny SäkB.
Tack för gott samarbete under året och väl mött på länets banor under kommande säsong.

Karl-Erik Ragnarsson, F d Statens Skytteombud

_________________________________________________________________________
Patrik Frost
Cilla Wikström
André Olsén
Ordförande
Kassör
Sekreterare

_________________________________________________________________________
Ulf Lundgren
Lennart Westermark
Bert-Ove Hägglund
V Ordförande
Ledamot – Korthåll
Ledamot - Luftgevär
Ledamot-Lerduva/Viltmål

_________________________________________________________________________
Leif Ögren
Ledamot – Gevär

Sammanställning ändamålsmedel

SAMMANSTÄLLNING ÄNDAMÅLSMEDEL

Ändamålsmedel

2011

2012

2013

2014

Totalt

Ingående saldo

741 948,70 674 296,62 676 678,77 653 203,44

Skyttiaden

-45 246,50

-31 547,00

-68 487,00

-36 221,00

-181 501,50

-2 039,00

0,00

-2 533,00

0,00

-4 572,00

Umekulan

-900,00

-800,00

-600,00

-600,00

-2 900,00

Drängsmarksskytte

-600,00

-600,00

-600,00

-600,00

-2 400,00

Kviberg tävling

-2 540,00

0,00

0,00

0,00

-2 540,00

Ungdomsaktivitet

-2 857,00

0,00

0,00

0,00

-2 857,00

UFM

0,00

-500,00

0,00

0,00

-500,00

SM Luftgevär

0,00

-400,00

0,00

-400,00

-800,00

FM

0,00

0,00

-4 392,50

-1 100,00

-5 492,50

Utbildning

0,00

-250,00

0,00

0,00

-250,00

-1 800,00

-1 800,00

Hemmabana

Vindelskytte
Räntor/fonder

-13 469,58

36 479,15

53 137,17

36 352,13

112 498,87

Summa

-67 652,08

2 382,15

-23 475,33

-4 368,87

-93 114,13

Utgående saldo

674 296,62 676 678,77 653 203,44 648 834,57

Utgående saldo ska jämföras mot balanskonto 2070, Ändamålsbestämda medel
Summabeloppet av minusposterna ska jämföras mot resultatkonto 3990, intäkt från ändamålsmedel
Summabeloppet av plusposterna för ska jämföras med konto 4990, kostnad för ändamålsmedel
Netto av kontona 3990 och 4990 ska vara samma belopp som i summa rutan
Fonderna har gått bra som har täckt upp ca 90% av kostnaderna.
Under året har vi placerat 400.000 kr i fasträntekonton i 3-månaders intervall.

