Dagordning vid ordinarie SDF-möte (årsmöte) för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund.
Onsdag den 28/3 kl 1930 på Gövikenhallen – Östersund.
1. upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den röstlängd som FS har upprättat för SDF;
2. fråga om mötets stadgeenliga utlysning;
3. fastställande av föredragningslista för mötet;
4. val av ordförande för mötet;
5. val av sekreterare för mötet;
6. val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll;
7. föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelser;
8. föredragning av revisorernas berättelse;
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,
10. behandling av ärenden, som av styrelsen hänskjutits till mötet, om vilka förslag ingivits i
den ordning som sägs i 12 §;
11. fastställande av verksamhetsplan, budget samt föreningarnas årsavgift (2011=250kr) till
SDF för verksamhetsåret;
12. val på ett år av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF styrelse;

-

2011 valdes Rune Sörell.

13. val på två år av halva antalet övriga styrelseledamöter;

-

För 2010 – 2011 är valda Göran Nordlander och Marie Franzon.
För 2011 – 2012 är valda Jonas Kalén och Carina Åkerblom.

14. val på ett år av två revisorer och två revisorssuppleanter;

-

Som ordinarie revisorer 2011 är valda Per-Olle Persson och Johan Petrusson.
Som revisorsersättare 2011är vald Håkan Hjelm.

15. fastställande av sektionernas representanter i SDF styrelse;

-

Väljs av sektionerna på deras årsmöten och fastställs av detta möte. 2011 var det:
Gevärssektionen: Stefan Jonasson, Hogdal SkF
Pistolsektionen: Peter Johansson, F4 SkF
Jaktsektionen: Bruno Eriksson, Östersunds JsK
Ungdomssektionen: Carl-Ove Bertilsson, Fältjägarna SF

16. val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen;

-

2011 är valda Roland Johansson (gevär, sammankallande), Urban Magnusson (gevär),
vakant (pistol) och vakant (jakt).

17. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möte och SvSF
förbunds- och sektionsmöte

-

För 2011 beslutades att styrelsen fick i uppdrag att utse ombud när så krävdes.

18. avslutning och prisutdelningar

Jämtland Härjedalens Skyttesportförbund
Styrelsens Verksamhetsberättelse 2011
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande Rune Sörell (2011)
Vice Ordförande Marie Franzon (2010-2011)
Sekreterare Jonas Kalén (2011-2012)
Kassör Göran Nordlander (2010-2011)
Utbildning Carina Åkerblom (2011-2012)
Ungdomssektion Carl-Ove Bertilsson, Fältjägarna SF (2011)
Gevärsektion Stefan Jonasson, Hogdal SkF (2011)
Pistolsektion Peter Johansson, F4 SkF (2011)
Jaktsektion Bruno Eriksson, Östersunds JsK (2011)
Adj ledamot:Sune Holgersson (SSO)
Adj ledamot: Anders Westerlund (Hemsida, IdrottOnline)
Revisorer:Per-Olle Persson, Johan Petrusson.
Valberedning:Roland Johansson (gevär), sammankallande Urban Magnusson (gevär)
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten och vidare kontakt genom mail och telefon. Vi
har arbetat för en bättre organisation och ett bra samarbete inom vårat län samt utanför
länsgränserna. Ungdomsorganisationen har haft flera aktiviteter för att värva nya skyttar vilket är
väldigt viktigt för en fortsatt bra framtid.
I slutet av året startades idrottonlineprojektet av Svenska Skyttesportförbundet med syfte att hjälpa
föreningarna att komma igång med medlemsregister, föreningsrapport mm i IdrottOnline.
Vår hemsida www.jamtskytte.se och dess nyhetsbrev är en viktig väg för informationsspridning
både till föreningar och skyttar.
Anders Westerlund och Stefan Jonasson deltog vid Skytte Forum i Täby, november 2011.
Styrelsen tackar för det gångna året och ser med tillförsikt och förhoppning emot det
kommande året med fortsatt gott samarbete mellan sektionerna samt en förhoppning om goda
skytteresultat av våra skyttar.

Rune Sörell
Stefan Jonasson
Anders Westerlund

Marie Franzon
Bruno Eriksson
Carina Åkerblom

Jonas Kalén
Peter Johansson

Göran Nordlander
Carl-Ove Bertilsson

Verksamhetsberättelse för J/H skyttesportförbund
Ungdomssektionen
Under 2011 har vi haft 3möten.
Vi hade en prova på dag ute på Lungre skyttecentrum, där man fick prova på hagelskytte på
duva, pistol precision, fältmål, 22 precision och älgmål.
Dessvärre hade vi bara ca 20 besökare denna dag.
Vi hade våran andra prova på dag i februari 2012 på Gövikenhallen, med luftpistol, luftgevär
och 22 pistol. Vi satsade lite mer på annonseringen vilket gav resultat, ca 50-60 skyttar
besökte oss på 5 timmar. Sektionen bjöd alla deltagare på fika under prova på dagarna vilket
var mycket uppskattat.

Budget 2012
Vi planerar att genomföra två stycken prova på dagar ute i länet under sommaren och hösten
till en totalkostnad av 18000 kr.

Verksamhetsberättelse 2011
Pistolsektionen har genomfört DM i luft- grov- sport och standardpistol.
Vid SM luftpistol på sundsvall blev Elin Albrechtsson Öpk svenskmästare.
Vid SM 25 och 50m i uppsala blev Elin Albrechtsson svenskmästare i sportpistol
och i standardpistol och Christina Rönngren A4 2a i sportpistol damjuniorer.
Elin och Christina var utagna att representera Sverige.
Vid veteran SM i uppsala tog Staffan Oscarsson,marie-louise Oscarsson,Hans Svensson,Carina
Åkerblom och Peter Johansson medaljer.
Vid veterannordiskamästerskapen på Örlandet i Norge åkte Kjell Bruman ,Peter Johansson och
Rolf Åkerblom och tog sammanlagt 4 medaljer .
Då 50m banan i Östersund har rivits blev DM i fri inställt.

Verksamhetsberättelse jaktsektionen
Vi har under året arrangerat ett antal jaktstigar samt några rovdjursstigar, kretsmästerskap
mm. Vi planerar att göra likadant under 2012 och hoppas då på ett bättre deltagande!
/Bruno

GEVÄRSSEKTIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011
Verksamhetsberättelse från 6,5 fält och bana 2011.
2011 inleddes med fjärdadagsskjutningen i Tulleråsen där Örjan Sjölund Lit sköt bäst med 34
träff 1 träff bättre än Jarmo Marjala I21/T3 . därefter sköts det några serieskjutningar med
varierande skyttar i topp på de olika tävlingarna. Så kom då två av de större tävlingarna i länet
och först ut var jämtträffen som hade 38 deltagare med Sten Johansson Tulleråsen som bäste
länsskytt med 40 träff. Dagen efter anordnades Ovikskannan även där 38 deltagare men med
Urban Magnusson Häggenås som bäste länsskytt med 33 träff tätt följd av Sten Johansson
med 32 träff. Sedan for våra fältskyttar till Västernorrland för att delta i fältyran, 3 tävlingar i
ö-viksområdet. Först ut var Anundsjö med sin tävling och i den svåra vinden lyckades Lennart
Faxbrink bäst av våra skyttar och tog en andra plats i klass GF4. Andra tävlingen för dagen
gick i Moälven och där bemästrade Örjan Sjölund vindarna bäst av jämtlandsskyttarna och tog
en andra plats i klass GF55. Nästa dag var set dags för Gideåträffen och där tog Rune Sörell
Tullus klasseger i klass GF 55 med 43 träff en innerträff bättre än tvåan. Dessutom blev Bo
Jakobsson tvåa i klass GF75 medan övriga länsskyttar hamnade långt ner i prislistorna.
20/3 var det dags för DM fält som i år gick i Sveg. Där segrade i seniorklassen Leif
Gabrielsson Lit före Urban Magnusson Häggenås och Stefan Jonasson Hogdal. I
veteranklassen segrade Örjan Sjölund Lit Före Rune Sörell Tullus och Per Olof Rickardsson
Undersåker. Sedan den 26/3 var det vinterriksskytte i RamseleforsOch där lyckades Örjan
Sjölund Lit mycket bra och tog en tredje plats i ställningsmästerskapet med 41 träff.Dagen
efter var det dags för AC-skyttet med samma startplats men med nya mål. Där tog vår
förbundssekreterare Jonas Kalén Tulleråsen sin första klasseger då han vann klass GF3 på 36
träff. Men i klass GF 4var det hårdare om segern där vann en fd. Jämtlandsskytt Patrik
Faxbrink på 47 träff strax före sin far Lennart Faxbrink Hammerdal 46 träff med Stefan
Jonasson Hogdal och Leif Gabrielsson Lit på tredje och fjärde plats både med 45 träff.
Därefter drog länsskyttarna upp till tornedalsrallyt och SM i fältskytte. Första dagen lyckades
ingen länsskytt placera sig. Under SM-et andra dagen placerade sig Urban Magnusson
Häggenås på en 17:e plats och Leif Jonasson Sveg på en 27:e plats i Veteranklassen medan
Stefan Jonasson Hogdal blev 42:.a och Leif Gabrielsson Lit blev 43:a i Seniorklassen.
Tornedalsrallyts sista dag lyckades Rune Sörell och vann klass GF 55 med 35 träff och Leif
Gabrielsson blev femma i klass GF 4 med 34 träff. Nästa större tävling var Mittnordiska med
48 startande i fältskyttet och 39 startande i banskyttet vilket var en ökning från föregående år.
I fältskyttets seniorklass blev Leif Jonasson Sveg bäste länsskytt på en åttonde plats medan
Gösta Suwe ÖSG blev bäste länsskytt i liggandeklassen. Lagtävlingen i fältskytte vanns i år
av Västernorrland. I Banskyttets seniorklass blev Johanna Eriksson Hogdal bäste länsskytt på
en femte plats medan Rune Sörell Tullus blev bäste länsskytt i veteranklassen med en åttonde
plats.
DM gevär liggande där blev Per Åke Andersson Hammerdal veteranmästare på 324 poäng
före Bo Jakobsson Hammerdal 322 p och Urban Magnusson Häggenås 315 p.
Seniormästare blev Stefan Håkansson ÖSG 338 p före Anders Andersson Hammerdal 334 p
och Stefan Jonasson Hogdal 333 p.
DM gevär ställningar Veteranmästare Roland Sandberg Strömsund 284 p före Bo Jakobsson
Hammerdal 278 p och urban Magnusson Häggenås 278 p
Seniormästare blev Stefan Håkansson ÖSG 317 p före Stefan Jonasson Hogdal 314 p och
Anders Andersson Hammerdal 296 p.
Några få skyttar deltog i banskyttetävlingar utanför länet och SM gevär som i år gick i
Stockholm. Anders Andersson Hammerdal Blev femma i klass b på tavelträffen men i övrigt
blev det blygsamma placeringar på dessa tävlingar och därmed var det slut på säsongen för
6,5 skyttet för 2011. Resultat finns att hämta på www.jamtskytte.se Och www.AC-skytte.com
Stefan Jonasson gevärssektionen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JÄMTLAND/HÄRJEDALENS
SKYTTESPORTFÖRBUNDS KPISTSEKTION ÅR 2011.

Förbundsmästerskap.
Bana ligg1. Roland Sandberg, 2. S-E Nilsson, 3. Sven-Åke Lundh Bräcke.
Bana st. 1. S-Å Lundh, 2. Roland Sandberg Strömsund. 3. Rolf Adamsson.
Fält
1. Sven-Åke Lundh. 2. S-E Nilsson Bräcke. 3. Roland Sandberg.

Värmlandsserien (6 tävlingar i ställningsskytte hemmabana)deltagande
skyttar från Bräcke skytteförening.
Futb - Förbundsmästerskap i fältskjutning med deltagare från länet.
Futb - Riksskytte hemmabana.
SM- kpist i Boden, där deltog Sven-Åke Lundh, Sven-Erik Nilsson, Bengt-Åke Nilsson,
Rolf Adamsson samtliga från Bräcke skf, Roland Johansson Lillsjöns skf, Egon Bjärtå
F4 skf och Roland Sandberg Strömsunds sg som också lyckades bäst av jämtarna med
att sluta som tolva i finalen i bana ställningsskytte.
Föreningsmästerskap i bana ligg,bana st. och fält är genomförda.
Bräckeskyttarna har även deltagit i skyttetävlingar i Gävle,
Marma, Söderhamn, Rommehed, Gnarp.

Planerad verksamhet 2012
Deltaga i FörbundsMästerskap
Bana ligg , bana ställnings skytte , fältskytte.
Försvarsutbildarnas förbundsmästerskap i fältskytte.
Försvarsutbildarnas Riksskytte.
Värmlandsserien
En del tävlingar i andra län.

Egon Bjärtå
Grenledare kpist

Verksamhetsberättelse för Gevärssektionens
Ungdomsverksamhet 2011
Verksamhet
Gevärssektionen bedriver riktad skytteverksamhet till barn och ungdomar inom områdena
utbildning och tävling.
Den största grenen inom barn och ungdom är luftgevärsskyttet, pga av sin enkelhet att
anordna. I luftgevär är det också lättast att ge det grundläggande säkerhetstänkande som är
grunden i allt vårt skytte. Luftgevär bedrivs vintertid i länets alla kommuner genom våra
duktiga skytteföreningars försorg. Under sommaren bedrivs korthållskytte 50 meter och gevär
6,5 på 300 meter. Här finns också fältskytte som grenar.
Medlemmar
Under 2011 hade J-H Skyttesportförbundet genom sina anslutna skytteföreningar 522 st (480
st) medlemmar i åldern 7-20 år.
Utbildning
Utbildning av skyttarna har skett genom föreningarna i samband med deras
träningsverksamhet. Några föreningar har också använt utbildningsmaterialet
”Juniorskyttekortet”. För skyttar över 15 år som börjat tävla utanför den egna föreningen har
examination för det obligatoriska kortet ”gevärsskyttekortet” genomförts. Inför 2012 planeras
ett läger för nybörjare i stående luftgevär samt föreningsinstruktörsutbildning.
Luftgevär
Under året har förbundet varit delaktig i följande tävlingar: Skyttiaden, distriktsmästerskap
luftgevär, Öpiaden samt Tomteträffen. Förbundet är också samordnare av höstens
propagandatävlingar i luftgevär. Under 2011 har alla luftgevärstävlingar genomförts på
distriktets elektroniska markeringssystem Megalink.
Ungdomstävlingen Skyttiadens förbundsfinal genomfördes i Gövikenhallen under januari där
det tävlades om de åtråvärda platserna till regionsfinalen. Från regionsfinalen togs sig sedan
flera jämtar vidare till riksfinal i Eskilstuna.
Tomteträffen var även i år den största tävlingen med ca 100 st till start. Tävlingen lockade
även ett stort antal skyttar från grannförbunden.
Korthåll
Under året har arrangerats Distriktsmästerskap i korthåll bana.
Gevär 6,5 bana och fält.
Under året har arrangerats Distriktsmästerskap i både bana och fält Gevär 6,5. Däremot är
rekryteringen av ungdomar till gevär 6,5 svår.
Jämtlandsserier
Jämtlandsserien har genomförts i korthåll och luftgevär. Tävlingarna vänder sig till alla som
vill delta och skall ha en prägel av rekrytering- och propagandatävling. Den skall ge

skytteföreningarna en möjlighet att erbjuda sina medlemmar, framförallt ungdomar, ett litet
tävlingsmoment på hemmaplan. Säsongen 2010-2011 har luftgevärsserien haft 533 (486)
startande. Jämtlandserien i korthåll 2011 har haft 95 (69) startande. Finalen genomfördes på
Mörsils korthållsbana.
Resultat från tävlingar
För resultatlistor från 2011 års tävlingsverksamhet hänvisas till www.jamtskytte.se.
Årets Ungdomsgärning 2011
Ett stipendium på 2.000 kr tilldelas Kyrkås Skytteförening för sin fina ungdomsverksamhet
under 2011. Kyrkås är en förening som lyckats engagera många ungdomsskyttar och även
vuxna att arbeta som ledare i föreningen. Nämnas kan också deras avslutning på
luftgevärssäsongen då föreningen hyr in en buss för delta i en tävling i Umeå en dagen, för att
sedan övernatta och gå på äventyrsbad i Örnsköldsvik dagen efter. En årlig aktivitet som visar
på det viktiga i att göra saker i en förening tillsammans, och det behöver inte vara skytte alla
gånger.
------------------------------------------------Kriterier för stipendiet ”Årets Ungdomsgärning”
I samband med sammanslagning av Jämtlands läns Ungdomsskytteförbund, Jämtlands läns
skytteförbund och Jämtland-Härjedalens Sportskytteförbund till Jämtland-Härjedalens
Skyttesportförbund, beslutades att av medel från ungdomsskytteförbundet och skytteförbundet,
ska årligen ett stipendium delas ut:
"Beslutade att 2000:- per år ska gå till en duktig ungdomsskytt/ledargärning
eller förening som har en bra ungdomsverksamhet inom gevärskyttesektionen."
--------------------------------------------------

Distriktsstyrelsens yttrande:

§ 10 Motion till årsmötet
Inkommit motion från A4 att man gärna vill få tillgång till och använda
Megalinkutrustningen på större luftpistoltävlingar. Man påpekar att man
naturligtvis först behöver lite utbildning.
Styrelsen beslutar
att som styrelsens yttrande till motion och årsmöte, säga att man är positiv till att
distriktets utrustning i möjligaste mån används för distriktstävlingar i de grenar
där det är möjligt. Motionen bör därför tillstyrkas och gevärssektionen får i
uppdrag att ordna med utbildning till dem som ska använda utrustningen.
att gevärsektionen också undersöker om det är möjligt att köpa in en dator och
skrivare för användning tillsammans med Megalinkutrustningen.

GEVÄRSSEKTIONEN
JÄMTLAND HÄRJEDALENS SKYTTESPORTFÖRBUND
VERKSAMHETSPLAN 2012.
Sektionen skall under 2012 arbeta för att minst bibehålla det tävlingsutbud som finns.
Vi skall anordna mittnordiska enlig överenskommelsen med de Norska representanterna vid
förra mittnordiska.
Gevärssektionen
Stefan Jonasson

