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2012 var ett år då Skyttesportförbundet (SvSF) hade 
många anledningar att glädjas. Ett OS-silver till Håkan 
Dahlby, en världscupseger av Stefan Nilsson och svens-
ka VM-silver på hemma-VM var bara några exempel på 
tillfällen när vi jublade lite extra. 

2012 var också året då SvSF i större utsträckning fo-
kuserade på nutid och framtid än det som varit och 
sammanslagningen 2008. Året innehöll som sagt 
många fina idrottsliga resultat på högsta nivå och 
samtidigt ett ökat engagemang från medlemsfören-
ingarna, inte minst inom ramen för Idrottslyftet. Men 
det var också ett år med viss oro i form av den vapen-
utredning som ska presenteras 2013, en oro inför 
vilka konsekvenser den kommer att få för vårt skytte 
i framtiden.

Mångfasetterat år inom 
förbundet 
Första halvåret präglades förbundets arbete mycket av 
det VM i viltmålsskytte som förbundet arrangerade i juni 
månad. Ett mästerskap som genomfördes med den äran 
och som fick goda vitsord från alla involverade. En bidra-
gande anledning till att vi fick äran att stå värd för VM var 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE         

100-års-jubileumet av OS i Stockholm 1912, ett jubileum 
som förbundet var delaktig i på flera olika sätt under året. 
Läs mer om viltmåls-VM och jubileumet senare i verksam-
hetsberättelsen.
Arbetet med IdrottOnline och det, sedan tidigare beslut, 
antagna tävlingsadministrativa systemet IndTA har fort-
satt under 2012. Utvecklingen när det gäller att lägga in 
medlemmar i IdrottOnline har med hjälp av IOLP-projek-
tet varit mycket positiv och såväl föreningar som distrikt 
har i många fall gjort ett föredömligt arbete. Att medlem-
marna registreras är inte minst viktigt med avseende 
på den nya fördelningsnyckel som Riksidrottsförbundet 
använder sig av vid fördelning av centrala medel till med-
lemsförbunden.

Sportsligt sett var de Olympiska Spelen i London den stora 
höjdpunkten. Förbundet representerades av fyra skyttar 
(Håkan Dahlby, Marcus Svensson, Therese Lundqvist och 
Stefan Nilsson) och samtliga stod för mycket fina insatser, 
med Håkans silvermedalj som kronan på verket.

Ekonomin har stått i fokus även under 2012 och det lång-
siktiga arbetet med att återfå en ekonomi i balans, som 
initierades i slutet på 2010, har nu gett resultat. Ekonomin 
är i balans och detta har gjort att vi under 2012 i större ut-
sträckning kunnat blicka framåt mot mer proaktivt arbete. 
Ett resultat av detta är till exempel den stora utbildnings-
satsning som kommer att starta 2013.  
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Ekonomi
 
Sammanfattningsvis kan årets resultat om 2 132 800 kr noteras efter en balansomslutning om cirka 21 miljoner. SvSF:s 
resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 

Medlemmar och föreningar  
 
(Föregående års siffror inom parentes.)
Medlemsantalet var 63 207 (77 644) varav 11 409 (13 444) kvinnor. 
Tävlingslicens 5 473 (6 371), fördelat per sektion: gevär 2 874 (3 417), pistol 1 080 (1 229), lerduva 1 344 (1 463), vilt-
mål 175 (262). Antalet föreningar var 1 184 (1 310).

2008 2009 2010 2011 2012
Medlemmar 58662 68264 82801 77164 63207*
Klubbar 716 1353 1339 1310 1184
Tävlingslicens 5394 7838 7221 6371 5473
Omsättning 13559 20239 22926 19114 21132
SM-tävlingar 65 88 91 98 96
SM-starter 2017 4357 4157 3329 3972
SM-tävlingar lag 34 71 67 67  56
SM-starter lag 279 846 765 695 740
Skyttemärken 15125 14071 11951 11008
Utb.-timmar SISU + övr 5944 7022 10300 31518 72768 **
LOK-sammankomster 13411 16777 16605 31870 28797
Antal lossade skott i tusental 19545 16488 31424 33225
Försvarsutb. Tillf/delt 90/1116 60/601 203/1197 104/851

* Siffran är baserad på totala antalet medlemmar som var inlagda i IdrottOnline per 2013-    
02-28. Tidigare år baserades antalet medlemmar på föreningarnas inskickade årsrapporter.
** Totala antalet utbildningstimmar inlagda i IdrottOnline

Oliver Thyberg, Oskar Morfeldt 
och Carl Bergman från Eda 
Skyttegille.
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IdrottOnlineProjektet
I slutet av 2011 beslutade Svenska Skyttesportförbundets 
att starta ett projekt, IdrottOnlineProjektet, som syftade 
till att få samtliga skytteföreningarna att lägga in sina 
medlemmar i medlemsregistret i datasystemet IdrottOn-
line. Bakgrunden till detta är det gemensamma beslut som 
idrottsrörelsen fattat vid tidigare Riksidrottsmöte och som 
innebär att samtliga föreningsmedlemmar skall registre-
ras i detta register. Skyttesportförbundet ville nu erbjuda 
våra föreningar utbildning i systemet så att medlemmarna 
inte bara registreras, utan så att föreningen i framtiden 
även har kunskap för att kunna redigera och använda in-
formationen i systemet.

Projektets utförande 
Förbundsstyrelsen beslutade att arbetet skulle utföras i 
projektform med en projektledare på kansliet, som till-
sammans med en arbetsgrupp tog fram ett förslag på pro-
jektets utförande, vilket sedan godkändes av förbundssty-
relsen. Projektet delades in i tre steg och det första steget 
inleddes redan i samband med Skytteforum 2011 då kon-
taktpersoner från distrikten utbildades i IdrottOnline. Steg 
två bestod i att dessa kontaktpersoner anordnade träffar 
tillsammans med konsulenter från SISU Idrottsutbildarna 
under första hälften av 2012. Till träffarna bjöds distrik-
tets föreningar in till utbildning i IdrottOnline. Det tredje 
steget bestod i att distriktets kontaktpersoner skulle 
genomföra besök hos de föreningar som inte deltagit vid 
träffarna för att på plats visa hur systemet fungerar. Detta 
skulle ske under andra hälften av 2012. 

Distriktstävling 
För att öka engagemanget genomfördes även en distrikts-
tävling där det distrikt som vid årsskiftet gjort den största 
procentuella ökningen av registrerade medlemmar erhöll 
10 000 kronor. De nästkommande fyra distrikten erhöll 5 
000 kr vardera. 

Genomförande 
Projektets första steg genomfördes i samband med Skyt-
teforum 2011 i Bromma. Distriktens kontaktpersoner 
genomgick utbildningen och åkte hem med uppgiften att 
anordna träffar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. 
Av våra 20 distrikt genomförde 18 distrikt dessa träffar 
under året, men flera klarade av olika anledningar inte att 
anordna dessa redan under årets första hälft. Ett distrikt 
valde att arbeta med uppsökande verksamhet direkt. Ett 
fåtal distrikt genomförde föreningsbesök efter avslutade 
gemensamma träffar och endast ett distrikt, Värmlands 
Skyttesportförbund, genomförde ett större antal fören-
ingsbesök. Flera distrikt valde dock att inte genomföra 
steg tre då de istället haft direktkontakt via telefon eller 
vid samlingar vid till exempel tävlingar.

Utfall 
När projektet startade var 37 867 medlemmar inlagda i 
IdrottOnline och efter avslutat projekt hade föreningarna 
registrerat 62 061 medlemmar. Förutom denna ökning i 
antal registrerade medlemmar har våra distrikt och fören-
ingar fått en bättre kännedom om systemet och dess möj-
ligheter. I och med träffarna skapades även en bättre kon-
takt mellan distrikten och föreningarna, då även många 
andra skytterelaterade frågor debatterades vid dessa. En 
förbättrad kontakt med SISU Idrottsutbildarna var också 
ett av målen med satsningen och detta mål har, enligt en 
enkätundersökning bland kontaktpersonerna, uppfyllts. 

Distriktstävlingen 
Vinnare i distriktstävlingen blev Västerbottens Skyt-
tesportförbund med en procentuell ökning på 213 % och 
de erhöll därmed 10 000 kr. De fyra distrikt som erhöll 5 
000 kr vardera var Värmlands Skyttesportförbund (185 
%), Västmanlands Skyttesportförbund (137 %), Söder-
manlands Skyttesportförbund (100 %) och Västsvenska 
Skyttesportförbundet (89 %). 
IdrottOnlineProjektet avslutades vid årsskiftet, men kun-
skapen lever kvar i distrikten och föreningarna. Svenska 
Skyttesportförbundet tackar alla er som jobbat med pro-
jektet under året och som gjort att vi lyckats få in nästan 
30 000 medlemmar i IdrottOnline. Vi hoppas även att 
era nyvunna kontakter mellan förening, distrikt och SISU 
Idrottsutbildarna skall hjälpa er i den fortsatta verksam-
heten.

IdrottOnline
PROJEKTET
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Idrottslyftet och andra 
riktade stöd från RF
Föreningsstöd 
Regeringens speciella satsning på barn och ungdomar, 
det så kallade Idrottslyftet, avslutade den 31/12 2012 sitt 
femte år. Riksidrottsförbundet (RF) tilldelade SvSF 1 835 
000 kr i föreningsstöd för år 2012. Av dessa pengar fick 
cirka 95 framtidscertifierade föreningar ett certifieringsbi-
drag och dessutom fick 71 föreningar bidrag för totalt 78 
olika projekt, fördelade på 19 av de 20 skyttesportdistrik-
ten. Dessa 71 föreningar fördelade sig mellan sektionerna 
på följande sätt: gevär 55 stycken, pistol 12 stycken och 
lerduva samt viltmål två stycken vardera.

Genom att besöka tio andra idrottsorganisationer och se 
hur dessa fördelade sitt föreningsstöd skapade vi i år ett 
nytt ansökningsförfarande. En arbetsgrupp bestående 
av Cecilia Augustsson Edstam, Inger Mortensen och Mi-
chael Normann bildades. Arbetsgruppen utarbetade ett 
antal paket som föreningarna kunde söka medel för. Även 
kategorin ”fria” projekt fanns som val. Ansökningstiden 
startade den 1 mars och ansökningarna behandlades efter 
principen ”först till kvarn”. Intresset var, till förbundets 
glädje, enormt och redan den 13 april hade samtliga med-
el fördelats och ansökningsformuläret stängdes. Nytt för 
i år var att all hantering av ärendena, såväl ansökan som 
återrapport efter avslutat projekt, skedde i IdrottOnline.  

Om vi tittar närmare på fördelningen av medlen ser vi 
att de ”hårda” paketen med utrustning dominerade an-
sökningarna. Dessa fördelades enligt följande: nya vapen 
(29 föreningar), nya tuber (22 föreningar), elektroniska 
tavlor (18 föreningar), skytteutrustning (åtta föreningar), 
skjutsimulator (tre föreningar), kastare (en förening) samt 
dator (en förening). Fördelningen av de ”mjuka” paketen 
fördelades enligt följande: prova-på-dag (sex föreningar), 
utbildning (sex föreningar) samt Stadium Sports Camp 
(tre föreningar). 

Förbundsutvecklingsstöd
SvSF fick från Idrottslyftet även ett så kallat förbundsut-
vecklingsstöd. Dessa medel uppgick till  
1 057 000 kr. Dessa medel gick bland annat till IdrottOnli-
neProjektet (se separat redogörelse), att bjuda in två ung-
domar från varje skyttedistrikt till Skytteforum, utbildning 
och Ind TA (det tävlingsadministrativa systemet).
Från Idrottslyftet fick SvSF även ett verksamhetsbidrag 
som uppgick till 330 000 kr. Dessa medel har gått till att 
administrera Idrottslyftet.

Emma Backlund på pistolträning hos sin förening Vännäs PSK,  
en av alla föreningar som mottog Idrottslyftsstöd 2012.
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Samarbete 
Försvarsmakten
 
SvSF erhöll under 2012 ekonomiskt stöd från Försvars-
makten med cirka 2 208 000 kronor. 1 705 000 kronor 
är uppdragsmedel som används för utbildning av skyt-
teinstruktörer och utbildning av ammunitionsmän. Till-
läggsanslag har erhållits för 2012 till Statens Skytteombud 
(SSO). Tidigare tilldelade Skjutbanebidrag är borttagna. 
Resterande medel är ett organisationsstöd som i huvudsak 
används till central administration, rekrytering, försvars-
information och egen funktionärsutbildning.

Under 2012 har resurser lagts på att få SvSF att utbilda 
och kompetenshöja de instruktörer som är behjälpliga vid 
GU-F-utbildning.  Under året har 21 stycken ammunitions-
män rekryterats och dessa har genomfört GU-F-utbildning. 
Instruktörsutbildning och fordonsutbildning är planerad 
och kommer att genomföras under 2013. Senast 2014 
skall dessa vara utbildade.  

Utbildningen av Instruktörsutbildning Riksinstruktörer 
(RI) och Skytteinstruktörer (SI) har genomförts. Vårens 
påbyggnadskurs genomfördes som validering av skjut-
instruktörer från Västerbottengruppen och samlade 
19 stycken instruktörer som examinerades. Höstens 
grundkurs samlade 14 deltagare varav 11 stycken föror-
dades för vidare instruktörsutbildning. Under vecka 40 
genomfördes en kurs vid MSS för att repetera och kvali-

tetsäkra skjutinstruktörer. Under året genomfördes 28 
stycken GU-F med Riks- och Skytteinstruktörer. Totalt 48 
instruktörer tjänstgjorde där.  Inom huvudmannaskapet 
vapentjänst har SvSF medverkat vid seminarium avseende 
SkjutR AK. Riksinstruktör har varit Försvarsmakten be-
hjälplig vid deras prickskytteutbildning (PSG).

Riksidrottgymnasiet (RIG) 
och Nationellt godkänd 
Idrottsutbildning (NIU)
Riksidrottsgymnasiet Skytte i Sävsjö (Aleholmsskolan) 
tog in åtta nya elever höstterminen 2012. Sammanlagt i 
årskurs 1 och 2 går nu 12 elever. I Strömsund återstår nu 
RIG-elever i åk 3 och 4.
Verksamhetsplanen på Aleholmsskolan har uppdaterats i 
samverkan med skolans instruktörer och rektor. SvSF har 
även haft regelbundna möten med företrädare för skolan, 
kommunen och elever (den s.k. RIG-gruppen) för att kvali-
tetssäkra undervisning, träning och elevens sociala miljö. 
Glädjande är att tidigare problemområden nu är åtgärda-
de och att verksamheten i alla avseenden fungerar bra. 
I slutet av året ansöker nya elever till RIG läsåret 2013-14. 
En positiv tendens är att vi vid ansökningstidens slut kun-
de räkna in tolv sökande, vilket är fler än föregående år. 
Nivån på de sökande är dessutom hög. Tyvärr kan vi dock 
konstatera att pistolskyttar helt saknas bland de sökande.

SvSF:s skjutinstruktörer Andreas Carlsson och  
Lars Tofftén utbildar på en av 2012 års GU-F:er
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Inför kommande dimensioneringsperiod har Riksidrotts-
förbundet gjort en utvärdering av RIG-verksamheten. Ut-
värderingen görs i flera moment: Elevenkät, utvärdering 
av verksamhetsplan och SvSF:s elitverksamhet, intervju 
med företrädare för SvSF, platsbesök med intervjuer av 
elever, tränare och skolpersonal. 
Återrapporten har flera positiva omdömen. Bland annat 
noteras att kopplingen mellan förbundets elitverksamhet 
och RIG har blivit tydligare samt att det har skett en klar 
förbättring vad gäller förbundets elitverksamhet på plats 
i Sävsjö. Likaså noteras ett starkt stöd från kommun och 
skolledning.
På förbättringskontot framhålls kompetensutveckling av 
tränarna, åtgärder för att höja statusen på utbildningen 
samt ökat elevinflytande. Här pågår fortlöpande ett arbete 
för att förbättra de punkter som påvisat svagheter.
 

Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) är sanktione-
rat på två platser, Strömsund och Visby. I Strömsund fasas 
den tidigare RIG-verksamheten ut samtidigt som NIU fasas 
in. Strömsund har i år haft färre sökande jämfört med fö-
regående år. Visby, som driver ett samverkansprojekt med 
flera idrotter, har en skytt som sökt till kommande läsår.

Miljö
 
Ett centralt avtal gäller fortsatt med miljökonsult Janne 
Kjellson som ger våra föreningar rätt till en kortare första 
konsultation i miljöfrågor. Vid större insatser har vi upp-
handlat ett mycket bra konsultpris som kan användas av 
våra föreningar.

 

Extern kommunikation
 
Under året har Svenska Skyttesportförbundet drivit ett 
aktivt kommunikationsarbete gentemot media, för att de 
än mer än tidigare ska uppmärksamma skyttesporten. Vi 

har skickat över 50 pressmeddelanden, 
skapat presshandböcker för mästerskap 
och världscuper, försett de media som 
önskat med pressbilder av skyttar, försett 
media med den särskilt framtagna OS-
bilagan, haft möten med vissa riksmedia 
samt anordnat en pressträff där media fick 
chans att träffa OS-skyttarna samt skjuta 
lite själva för att få grepp om sporten. Att 
förse journalister med lättförståelig och 
samlad information känner vi är en viktig 
del av vårt arbete för att få skyttet att sy-
nas mer i media.

Under 2012 har vi också tagit fram nytt 
informationsmaterial som berättar om 
förbundets verksamhet. I denna serie ingår 
affischer, broschyrer och kortare infor-
mationsblad som vi har uppmuntrat våra 
föreningar att ta del av, för att använda i 
sin rekryteringsverksamhet. Utöver detta 
har förbundet också tryckt upp roll-ups 

och banderoller i samma stil, och allt detta material har vi 
kunnat använda vid diverse tillfällen där förbundet synts 
externt. I första tidningen efter OS bifogades en vändbar 
affisch, med OS-medaljören Dahlby på en sida och OS-
skyttarna på den andra, för att sättas upp hos de fören-
ingar som så önskade. 
 
Förbundet har under året medverkat tillsammans med 
Ungdomssektionen på jaktinriktade mässan Swedish 
Game Fair på Tullgarns slott. Vi har hållit i prova på-
skytte under Stadions Dag i Stockholm (en del av stadens 
OS 1912-firande) tillsammans med Stockholms Skyt-
tesportförbund och representanter från förbundet fanns 
också på SOK:s satsning Olympic Day i Kungsträdgården i 
Stockholm, där vi tillsammans med skytten Håkan Dahlby 
kunde sprida information om skyttesporten till mängder 
av barn och vuxna.

Svensk Skyttesport
Tidningen Svensk Skyttesport genomgick inför år 2012 

Kick-off för eleverna på 
skyttegymnasiet i Sävsjö.
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en förändring. Antalet tryckta nummer minskade till fyra, 
men i stället infördes även en webbvariant av tidningen 
som publicerades på www.svensk-skyttesport.se sex gång-
er under året. Förändringen skedde som för att minska 
den årliga kostnaden för tidningen. Webbtidningen har 
varit det huvudsakliga valet för publicering av tävlings-
referat och här har man kunnat läsa om de allra flesta SM 
från året, såväl som hemmabanetävlingar och världscuper. 
Förutom publicering på hemsidan har ett mail om tid-
ningen skickats till varje medlem i våra föreningar, som i 
IdrottOnline har en e-postadress registrerad. Allt för att så 
många som möjligt skulle hitta till webbtidningen.

I den tryckta tidningen har ambitionen varit att ha majori-
teten tidlösa reportage, då förbundet vill att tidningen ska 
vara lika intressant att läsa direkt vid utgivning, som ett år 
efteråt. Träningstips har varvats med intervjuer, reporta-
ge, information från förbundet och tips på nya produkter, 
med mera. Några tävlingsreferat har också publicerats här, 
men då från årets allra största tävlingar – luftvapens-EM, 
viltmåls-VM på hemmaplan och även OS.

Utöver detta har vi i år också gett ut en särskild OS-bilaga, 
där läsaren fick läsa på om såväl skyttar, som historik och 
annat inför de olympiska spelen i London.

Redaktör för året har varit Josefin Warg. Till sin hjälp i 
redaktionsrådet har hon haft ansvarig utgivare Mikael 
Jansson samt ordförande Jimmy Persson. Malin Carlsson 
bidrog stort till OS-bilagan. Den tryckta tidningen har 
getts ut i mellan 6000 och 7000 exemplar och gått till täv-
lingslicenserade skyttar i huvudsak.
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Ungdomsengagemang
Under 2012 har ungdomssektionen arbetat för att på ett 
bättre sätt nå ut till grensektionerna och arbeta gränsö-
verskridande. Målet med detta arbete är att ungdomarna 
ska integreras bättre i Skyttesportförbundets styrande 
rum på alla nivåer. Vi har därför gjort ett medvetet val att 
under 2013 omformatera oss till ett råd. I samarbete med 
SISU och Riksidrottsförbundet, har vi nu kommit en bit på 
vägen och under februari månad 2013 följde ungdomssek-
tionen sitt sista årsmöte.
 
Förutom detta arbete har ungdomssektionen arrangerat 
två ungdomsträffar. En i Sävsjö i samband med 2012 
års årsmöte samt en i samband med skytteforum 2012 i 
Stockholm, Bromma. Utöver detta medverkade ungdoms-
sektionen på vildmarksmässan i Tullgarn, där vi gjorde 
reklam för Skyttesportförbundet. Ungdomssektionen var 
närvarande på idrottskonferensen ”Idrott hela livet” samt 
Riksidrottsforum, och har deltagit i SISU:s projekt ”Ung-
domsintegrering i de styrande rummen”.  
 
Ungdomssektionen har gett ekonomiska bidrag till läger-
verksamhet samt resor som uppmuntrar ungdomar till att 
tävla internationellt i grenöverskridande grupper. 

Stadium Sports Camp 
Stadium Sports Camp pågick för sjätte året i rad under 
fyra sommarveckor i Östergötland. Varje vecka intas 
idrottslägret av nya deltagare och ledare. Innehållet i 
veckorna är väldigt lika, men vad som händer varje vecka 
är ljusår ifrån varandra. Varje veckas deltagare skapar sitt 
Stadium Sports Camp. När man vaknar på morgonen vet 
man inte vad dagen kommer erbjuda, men man kan vara 
säker på att man somnar med ett leende på läpparna.

Enligt summeringen från 2012 så var det totalt 6212 
deltagare på hela Campen, där 80 deltagare var på Skytte-
sport. Men där var faktiskt 887 barn och ungdomar ytter-
ligare som provade på skytte. Det är deltagarna i ”Multi” 
som provar de flesta av huvudsporterna, och de kommer 
till skyttet och får prova att skjuta luftgevär. Sedan är det 
de lite yngre deltagarna, 8-10 år, som är på Day Camp 
och har aktiviteter endast under dagarna. Också de testar 
många olika sporter, såsom luftgevärsskytte. Prova-på-
skyttet är väldigt uppskattat av deltagarna, och vi på Skyt-
tesportssidan ser en trend i att de som provat skytte väljer 
att komma till oss sommaren efter.  

Alla som var med i år är överens om att 2012 kan sum-
meras som det bästa Stadium Sports Camp genom tiderna. 
Men ryktet säger att sommaren 2013 kommer att slå alla 
tidigare rekord och planeringen är redan i full gång.

Ungdomssektionen på mässa på Tullgarn. Skytteledare på Stadium Sports Camp.

Ungdomssektionen 2012.
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Skytte på Stadium Sports Camp.

Ungdomsläger i skeet, anordnat av lerduvesektionen 
och stöttat av ungdomssektionen.
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Elitverksamhet
Under året ingick sju skyttar i Sveriges Olympiska Kom-
mittés (SOK) topp- och talangprogram; Therese Lundqvist, 
Marcus Svensson, Stefan Nilsson och Niklas Ringborg i 
skeet, Håkan Dahlby i dubbeltrap, Jonas Jacobsson i 50 
meter gevär liggande och Linda Olofsson i 50 meter gevär 
ställningar 3x20. Skyttarnas stöd slutade på drygt 1 miljon 
kronor för året varav 597 000 kronor var från SOK och 
420 000 kronor i riktat stöd från Riksidrottsförbundet 
(RF).
I oktober tog styrelsen beslut om att anställa Jonas Edman 
som sportchef med start 2013-01-01.

Elitstöd
Riksidrottsförbundet har genom elitstödet bidragit med 
1 150 000 kronor i landslagsstöd.  Detta stöd gick till skyt-
tar som låg ett steg under SOK:s topp – och talanggrupp. 
I gruppen ingick det både olympiska och icke olympiska 
grenar. Pengarna har i stort sett bara gått till större in-
ternationella tävlingar och träningsläger. Detta för att få 
möjlighet att öka den internationella konkurrenskraften. I 
det riktade stödet fick SvSF 470 000 kronor varav 420 000 
kronor är inkluderat i det stöd som SOK ger till de skyttar 
som är med i topp- och talangprogrammet. Emil Martins-
son och Niklas Bergström fick resterande pengar, alltså 
25 000 kronor var.

Stipendier
Till Karl Arvid Norlins ungdomsstipendiater, som vardera 
erhöll 2500 kronor, utsågs:
Lerduva: Fredrik Malmström, Hässleholmsortens JSK
Gevär: Sandra Pettersson, Krokeks Skytteförening
Pistol: Oskar Ekblad, Göteborgs Pistol och Sportskytte-
klubb.
Det utgick inget stipendium i viltmål.

Årets Skytt
Lerduveskytten Håkan Dahlby, Haninge Jaktskytteklubb, 
utsågs till Årets Skytt med motiveringen: 
”Redan i maj slog Håkan till med att ta EM-guld i tuff kon-
kurrens. Men kronan på verket kom vid OS i London där 
Håkan visade prov på extremt bra tävlingsnerver och sköt 
bäst av alla skyttar i finalen, vilket gav honom och Sverige 
en olympisk silvermedalj i dubbeltrap.  
Håkan följde sedan upp OS-silvret med att i september 
komma femma på världscupfinalen i Slovenien. En impo-
nerande säsong av en skytt som gång på gång bevisar sin 
skicklighet med hagelgeväret.”

Håkan Dahlby vid hemkomsten från OS i London.

Fredrik Malmström. Sandra Pettersson. Oskar Ekblad.
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Linda Olofsson på världscupen i London.
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Ett lyckat VM i Skytte- 
sportförbundets regi
Sedan Running Target förlorat sin OS-status efter spelen i 
Aten 2004 har viltmålsskyttarna världen över kämpat för 
grenens överlevnad. Pressen var därför stor på Svenska 
Skyttesportförbundet, som åtagit sig arrangörskapet för 
2012 års viltmåls-VM på 10 och 50 meter, att locka många 
skyttar till tävlingarna i Västerås och Stockholm och att 
leverera bra arrangemang. Efter avslutningsceremonin 
lördagen den 9 juni kunde organisationskommittén och 
förbundsledningen dra en lättnadens suck – VM fick topp-
betyg av rutinerade skyttar och coacher. 97 skyttar från 
19 nationer på tre kontinenter gjorde totalt 268 starter, 
och i samtliga grenar i samtliga klasser var det tillräckligt 

många tävlande för att VM-
medaljer skulle få delas ut. 

Efter flera års planering gick 
förberedelsearbetet in i en 
intensivare fas under hösten 
2011 och arbetet accele-
rerad allt mer fram till den 
officiella ankomstdagen den 
1 juni 2012. 50-meterstäv-

lingarna arrangerades av en vältrimmad funktionärsstab 
från Västerås Jaktskytteklubb på Stockkumlabanan strax 
utanför Västerås. Föreningen presenterade i samarbete 
med SIUS/Miatron och Dahlby Viltmålsbanor en mycket 
uppskattad innovation, det var nämligen första gången 
som den publikvänliga elektroniska markeringen använ-
des vid ett internationellt viltmålsmästerskap. VM-invig-
ningen hölls den 2 juni på Västmanlands Läns Museum 
med Västerås Stad som värd för den efterföljande buffén 
för samtliga deltagare. 

Den 5 juni flyttade VM-arrangemanget till Stockholm och 
Gymnastik- och Idrottshögskolan där fyra inhyrda 10-me-
tersbanor installerats. Stockholmsmässan hade lånat 
ut skärmväggar till en billig penning så att skiljeväggar 
mellan skjutbanorna kunde byggas upp, liksom alla nöd-
vändiga mindre rum. Viltmåls-VM ingick som ”ett större 
jubileumsevenemang” i 100-årsfirandet av de Olympiska 
Spelen i Stockholm 1912 och Stockholms Stad lämnade bi-
drag till VM i form av subventionerade medaljer och lokal-
hyror. I Stockholm fanns ingen skytteförening att lägga ut 
arrangemanget på, utan det var framför allt ledamöterna 
i viltmålsektionens styrelse som på ideell basis arbetade 
som funktionärer.

Tillsammans med alla ideella krafter arbetade kansliper-
sonalen under genomförandefasen och i slutskedet av 

Glada ukrainska juniorsegrare. 

Ungerns Laszlo Boros, en 
överraskad bronsmedaljör.
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förberedelserna. Tack vare det stora engagemanget från 
alla inblandade blev VM en arrangörsmässig framgång och 
förhoppningsvis ett steg på vägen tillbaka till OS. Sverige 
slutade på en åttondeplats i medaljligan med två individu-
ella silver och ett lagsilver. Glädjande nog gav VM-evene-
manget också ett litet ekonomiskt överskott.

Organisationskommitté
Ordförande Göran Nygren, sekreterare Kerstin Bodin, 
Claes Johansson, Lars Björk, Mikael Jansson.

Teknisk delegat
Pekka Kuusisto, FIN

Juryer
Unni Nicolaysen – NOR, Christian Hunzinger – FRA, Kwan 
Choon Lee – KOR, Premysl Mrnak – CZE, Kerstin Bodin – 
SWE.

Jubileumsåret 2012
År 2012 var ett stort jubileumsår i vår svenska huvud-
stad. Det firades nämligen att det var hundra år sedan 
som de olympiska spelen 1912 hölls i Stockholm. Under 
året anordnades bland annat 100 officiella jubileumsar-

rangemang, där viltmåls-VM som arrangerades av Svenska 
Skyttesportförbundet var ett.
 
Men Svenska Skyttesportförbundet var också delaktiga på 
annat sätt. När Idrottens Dag anordnades på Olympiasta-
dion i juni var SvSF där och höll i prova på-skytte tillsam-
mans med Stockholms Skyttesportförbund och några för-
eningsrepresentanter. När Idrottens Dag avslutades med 
en idrottsshow var skytte en del av showen, på storbilds-
skärm. Där visades nämligen en kort film som handlade 
om såväl skyttet i OS 1912 som årets viltmåls-VM.
Minnesplaketter har under året satts upp på de platser 
där OS 1912 tog plats. I Solna gick lerduveskyttetävling-
arna år 1912 och när en minnesplakett sattes upp där, 
representerades SvSF av bland annat Håkan Dahlby som 
fick visa upp lerduveskytte och 
även här fanns prova-på-skytte 
för de intresserade. Ytterligare 
en minnesplakett för skyttet 
1912 avtäcktes på jubileums-
årets avslutning. Den minnes-
plaketten kommer att placeras 
på Kaknäsområdet i Stockholm, 
där flertalet skyttetävlingar 
gick 1912.

Skytte på storbildskärmen  
på Stadionfesten.

Två av många ideellt  
arbetande personer under VM.
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Internationella 
mästerskap
 
Årets första mästerskap var EM i luftvapen som avgjordes 
i finska Vierumäki i februari. På seniorsidan blev det en 
svensk medalj, det var pålitlige viltmålsskytten Emil Mar-
tinsson som bärgade silver i running target regelbundna 
lopp. Två svenska gevärsjuniorer visade framfötterna. 
Sandra Pettersson sköt till sig brons i damjuniorernas 
tävling och Jörgen Persson slutade åtta efter herrjuniorer-
nas final.

På lerduve-EM på Cypern i maj sköt Håkan Dahlby strålan-
de dubbeltrap och seglade iväg till en utklassningsseger. 
Han tog EM-guld med fem duvors marginal till tvåan.

I början av juni gick VM i viltmålsskytte på svensk hem-
maplan i Västerås och Stockholm. I 10-metersgrenarna 
blev det för tufft för svenskarna som där gick lottlösa, men 
i 50-metersgrenarna blev det däremot svenskt på pallen. 
Emil Martinsson tog individuellt silver i både regelbundna 
och blandade lopp. Martinsson tillsammans med Niklas 
Bergström och Rickard Johansson tog också lagsilver i de 
regelbundna loppen.

Fredrik Malmström tog brons i juniorklassen på fitasc 
sporting-EM, som under midsommarhelgen i juni avgjor-
des i Portugal. Malmström träffade fina 187 av 200 duvor 
i tävlingen. 
 
Junior-EM hölls i italienska Bologna i juli och Sverige 
representerades av några gevärsskyttar. Bästa svenska 
resultat noterades av Marcus Madsen, vars 589 poäng i 60 
skott liggande gav honom en finalplats. Han slutade där 
sexa.

I slutet av juli inleddes de trettionde olympiska spelen i 
London. Fyra svenska skyttar var här för att tävla, varav 
tre unga skeetskyttar, alla födda 1990. Som unga nykom-
lingar presterade de mycket bra. Therese Lundqvist och 

Marcus Svensson slutade sjua i sina respektive tävlingar, 
och Stefan Nilsson blev 15:e, på samma poäng som herrar-
nas tia. Det skulle dock bli bättre än så för svenskt skytte i 
detta OS. När Håkan Dahlby gick av skjutbanan efter dub-
beltraptävlingen, gjorde han nämligen det som silverme-
daljör, efter att ha varit överlägset bäst i finalen. 

Fitasc sporting-VM gick i USA i mitten av augusti. Bäst 
placerad av svenskarna blev Fredrik Malmström som med 
175 träff gav honom delad 13-placering i juniorklassen.

Nordiska Mästerskapen och Nordiska Juniormästerskapen 
i nationella gevär 6,5 mm avgjordes utanför Stavanger, 
Norge. Norge tog ohotat hem de flesta titlarna och Sverige 
gjorde en bra insats med silver i sex av sju lagtävlingar Ett 
stort steg framåt både resultat och placeringsmässigt jäm-
fört med året före. 

Det blev två svenska lagbrons när VM i engelsk sporting 
avgjordes i Cotswold, Storbritannien. Såväl seniorlaget 
som superveteranerna slutade på pallen, efter skytte på en 
bana som var både tuff och krävande. 

Junior-NM gick i Oslo i slutet av augusti och de svenska 
skyttarna tog 14 individuella medaljer och därtill flera 
lagmedaljer. Individuella medaljörer var Oskar Ekblad 
med guld i luftpistol och fripistol, Carl Sandberg silver i 
fripistol och brons i luftpistol, Vendela Sörensson guld i 
luftpistol, Mikaela Wennerlöf silver i luftpistol och brons i 
sportpistol, Cecilia Pohl silver i sportpistol, Emil Eriksson 
guld i nordisk trap, Edvin Moberg brons i skeet, Marcus 
Madsen guld i 3x40, Lotten Johansson silver i 60 skott lig-
gande, Jörgen Persson guld i luftgevär och Annie Anders-
son brons i luftgevär. 

Nordiska mästerskapen i fitasc sporting gick i finska Sibbo 
och Sverige tog individuella guld i alla grenar (seniorer, 
damer, juniorer, veteraner och superveteraner). Nordisk 
mästare blev Fredrik Malmström. I lagtävlingarna tog 
svenskarna guld i alla klasser utom veteran.

  JNM-lerduveskyttar. Prisutdelning på JNM i pistol.
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2 augusti 2012. Royal Artillery Baracks, London. Håkan Dahlby mottar sitt OS-
silver som han vann efter en fantastisk finalprestation. I samma stund blir han 
Sveriges första OS-medaljör i skytte på tolv år.

5 juni 2012.  Stockkumla skjutbana, Västerås. Niklas Bergström, Rickard 
Johansson och Emil Martinsson har skjutit hem ett svenskt lagsilver på VM på 
hemmaplan.
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21 april 2012. Royal Artillery Baracks, London. Stefan Nilsson har 
skjutit en alltigenom strålande världscuptävling och blir förste 
svensk någonsin att vinna en världscup i skeet.

Falling Target-landskamp.

Jan-Olof Danielsson vinner 
brons i europacupfinalen i 
grovpistol.

Niklas Ringborg i särskjutning 
om finalplats på världscupen 
i USA:
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Internationella tävlingar
På Swedish Cup i Sävsjö i januari samlades 519 skyttar, 
varav 359 gevär-, 178 pistol- och 29 viltmålskyttar. Emil 
Martinsson blev bäste running target-skytt, Jörgen Pers-
son blev bästa skytt i herrjuniorernas luftgevär, Carl Sand-
berg detsamma i herrjuniorernas luftpistol och i damju-
niorernas pistol blev Vendela Sörensson bäste skytt. 

Den traditionella landskampen i Falling Target mellan 
Sverige, Danmark och Finland avgjordes i Kinna. Det blev 
dubbelt svenskt i topp i seniorernas gevärtävling, och 
delat svenskt på bronsplats i juniorernas luftgevär. I junio-
rernas luftpistol blev det också dubbelt svenskt i topp.
 
När damernas landskamp i pistol mot Tyskland hölls, seg-
rade Sverige i lagtävlingen och Lisbeth Johansson tog hem 
segern i sportpistol.

Landskampen i nordisk trap mot Norge och Danmark av-
gjordes i Norge. 24 deltagare från Sverige var med och det 
blev svensk seger i klasserna dam och 60+. 

De svenska 300-meters-skyttarna fortsatte under 2012 
att visa framfötterna i Europa Cup, bland annat på svensk 
hemmaplan när Eskilstuna Skytteförening återigen ar-
rangerade en av deltävlingarna. Svenskarna tog under 
årets cup sex individuella medaljer, däribland en 60-ligg-
seger av Stefan Ahlesved, och sju lagmedaljer. Det svenska 
herrlaget vann inte mindre än tre lagtävlingar och slutade 
tvåa ett tillfälle. I finalen blev svenskarna dock lottlösa.
 
Vid veteranernas nordiska mästerskap i gevär, i finska 
Lahtis, vann Marina Wahlstedt i Dam55 luftgevär, gevär 
50m, 60 skott liggande och gevär 50m 3x20 skott ställ-
ningar. Malmöskytten Hilde Borg blev tvåa i klass Dam65 
och grenen luftgevär.

I korthållslandskampen mot Danmark blev det några sil-
ver- och brons till svenskarna, men danskarna som var på 
hemmaplan knep alla guld. 

Den nordiska rankingfinalen i olympisk trap och skeet 
avgjordes i Norge, mot enbart Norge då inga finska eller 
danska skyttar anslöt. Sverige kammade hem två guld, två 
silver och ett brons individuellt, samt tre lagguld och två 
lagbrons. 

Vid Nordiska Veteranmästerskapen i pistol som gick i Fin-
land fick Sverige rikligt med medaljer. Det blev totalt fem 
guld, tre silver och två brons individuellt, samt ett lagguld 
och två lagbrons.

En inledande landskamp i snabbpistol hölls i augusti mot 
Norge. 11 stycken svenskar deltog men bäste skytt kom 
från Norge, dit även vandringspriset gick. 

Under 2012 hölls fem världscuper och Sverige var repre-
senterade på samtliga. Stefan Nilsson blev historisk när 

han som förste svenske skeetskytt vann en världscuptäv-
ling, nämligen för-OS i London. Utöver detta nådde Håkan 
Dahlby dubbeltrapfinalen i London och blev sexa och i 
samma tävling nådde Linda Olofsson sin bästa världscup-
placering hittills när hon slutade sjua i 3x20. Niklas Ring-
borg sköt särskjutning om en plats i finalen när världs-
cupen var i USA och detsamma gjorde Marcus Svensson i 
Lonato, båda skeetskyttarna slutade sjua. Stefan Nilsson 
och Håkan Dahlby kvalificerade sig till världscupfinalen i 
lerduva. Dahlby tog sig till final sin gren och slutade fem-
ma, medan Stefan Nilsson slutade sjua i skeeten.

Sex svenskar kvalificerade sig till Europacupfinalen i pistol 
grov- och standardpistol 25 m som gick i Uppsala. Jan-Olof 
Danielsson bärgade ett brons i grovpistolen.
 
Vid den internationella tävlingen i Oldenburg vann Lotten 
Johansson luftgevär, 60ligg och 3x20. Sandra Pettersson 
blev trea på gevär 10m, Marcus Madsen vann 60 ligg och 
3x40, samt blev tvåa på 10m. 

European Youth League (EYL) är en tävling för luftpi-
stol- och luftgevärskyttar mellan 14 och 18 år. Såväl det 
svenska gevärlaget som pistollaget kvalificerade sig via de 
två omgångarna till finalen, men väl på finalen i Polen blev 
de svenska lagen dock utan medalj.

Gevärsskytten Malin 
Bengtsson på landskampen i 
Falling Target.
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Styrelsen
Förbundsstyrelsen i Svenska Skyttesportförbundet har 
under året varit;
 
Jimmy Persson  Ordförande 
Bo Ohlsson  Ledamot
Lars Lennartsson Ledamot
Mia Thorin  Ledamot
Christina Åhlstedt Ledamot
Jonas Edman  Ledamot 
Michael Strindholm  Lerduvesektionen
Lars Palmgren  Pistolsektionen
Mikael Svensson  Gevärssektionen
Lisbet Lindberg  Viltmålssektionen
Christina Rönngren Ungdomssektionen

Varmt tack till medlemmarna i den ideellt arbetande sty-
relsen. 
Styrelsen har genomfört åtta (8) protokollförda samman-
träden och arbetsutskottet genomförde två (2) protokoll-
förda sammanträden.  
Arbetsutskottet bestod av Jimmy Persson, Bo Ohlsson, 
Christina Åhlstedt och adjungerad Mikael Jansson.

Kansli/Personal
Kansliet bemannades under 2012 av generalsekreterare 
Mikael Jansson samt medarbetarna Hans 
Drugge, Arne Forsberg, Inger Mortensen, 
Sussie Svedlund, Cecilia Augustsson Ed-
stam, Malin Carlsson, Michael Normann 
och Josefin Warg.  
Samtliga tjänster omfattar inte heltid. I 
november sades Malin Carlsson upp efter 
beslut av förbundsstyrelsen för att möjlig-
göra tillsättandet av en sportchef.

Förbundet hade 2012 två förbundskapte-
ner anställda: Klavs Christensen för gevär 
och Claes Johansson för lerduva. Klavs 
tjänst avslutades den sista augusti.

Internationella 
åtaganden
Under 2012 var SvSF representerat i International Shoo-
ting Sport Federation (ISSF) genom:
Kerstin Bodin - ordförande i domarkommittén och där-
med medlem av ISSF:s styrelse
Rolf Bodin - ledamot i medicinkommittén
Claes Johansson - ledamot i viltmålskommittén
Christina Åhlstedt - ledamot i gevärskommittén (fram till 
2012-04-18).

Kerstin Bodin, Johansson och Åhlstedt deltog vid ISSF:s 

generalförsamling i London 2012-04-17 och Bodin deltog 
även vid ISSF:s styrelsemöte i Acapulco 2012-11-13. Rolf 
Bodin och Claes Johansson deltog vid ISSF:s kommittémö-
ten i München 2012-11-25/26 och Kerstin Bodin i domar-
kommitténs möte i München 2012-01-27/30. 

I European Shooting Confederation (ESC) var SvSF repre-
senterat genom:
Kerstin Bodin - vice president
Rolf Bodin - anti doping officer
Claes Johansson - ledamot i tekniska kommitténs viltmåls-
grupp samt ledamot av vapenlagskommittén
Christina Åhlstedt - ledamot i tekniska kommitténs ge-
värsgrupp.

SvSF stod som värd för tekniska kommitténs möte i Stock-
holm 2012-09-28/29.

Kerstin Bodin deltog i ESC:s presidiemöten 2012-02-15 i 
Vierumäki, Finland samt i Bologna, Italien 2012-07-11. 

Kerstin Bodin var ordförande i Classification Jury vid ISSF 
världscuptävling i London i april och Christina Åhlstedt 
var ledamot av gevärsjuryn vid samma tävling. I juli/au-
gusti deltog de båda domarna vid de Olympiska Spelen. 
Bodin var teknisk delegat vid EM 10m i Finland i februari 
samt vid Junior-EM i Italien i juli. Åhlstedt var ordförande i 
gevärsjuryn vid JEM och Rolf Bodin var anti-doping-officer 
vid samma tävling.

Christina Åhlstedt i mitten och Kerstin Bodin (näst längst till 
höger) - svenska representanter i OS-skyttets jury.
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Pistolträning i Skellefteå Pistolklubb.

Skeetskyttar på testtävling.
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Gevärssektionen 2012
Året 2012 kan i flera avseende betraktas som ett negativt 
år för gevärsskyttarna inom Sverige.
Antalet tävlingslicenser har minskat på ett dramatiskt 
sätt jämfört med tidigare år. Detta är en naturlig följd av 
att antalet medlemmar minskar och att även antalet med-
lemsföreningar blir färre.
Detta är ett stort problem som sektionen tar på största 
allvar och överskuggar det mesta av sektionens arbete. Att 
vi dessutom inte lyckades få med någon gevärsskytt till OS 
i London gör naturligtvis inte saken bättre.

Nog med negativt! Bra är att vi lyckas hålla igång verksam-
heten trots den massiva uppförbacken.
Gevärsskyttarna i Sverige har genom idogt tävlande lyck-
ats utse inte mindre än 52 svenska mästare och 26 riks-
mästare. 41 föreningar kan titulera sig svenska lagmästare 
och 34 distrikt likaså. Ett imponerande stort antal som är 
helt beroende av att föreningar med ideella krafter ställer 
upp och ansvarar för mästerskapsarrangemangen.
Helt nattsvart ser det inte heller ut bland våra elitsatsande 
skyttar. Speciellt tog våra juniorer för sig på ett bra sätt 
med flera medaljer och finalplatser på de mästerskap 
som avgjordes under året.  Bland seniorerna är det 300 
meters-skyttarna som har lyckats bäst. De första Europa-
cuperna resulterade i ett antal pallplatser individuellt och 
flera lagsegrar. Tyvärr höll inte formen säsongen ut, fina-
len i Europacupen blev en mindre lyckad tillställning.

Även om vi inte hade skyttar på plats vid OS var vi ändå 
representerade av Christina Åhlstedt som var gevärsdo-

mare under spelen. Christina har även haft samma roll 
under ett par världscuper. 

Vid årsmötet, som vi hade i Linköping i mars avtackades 
vår ordförande Leif Fasth som valde att avgå på egen be-
gäran. Leif har varit ordförande för Sportskyttesektionen 
och därefter ordförande för Gevärssektionen sedan om-
organisationen. Ett stort tack för ett mycket förtjänstfullt 
arbete!
Mikael Svensson antog utmaningen att ersätta Leif som 
ordförande. Sven Johansson blev invald i styrelsen och tog 
sig an det ekonomiska ansvaret.

Styrelsen vill å det varmaste tacka alla ideella krafter som 
finns ute i föreningarna, krafter som driver verksamheten 
framåt. Utan ER inget skytte.
/Gevärssektionen

På fältskytte-SM 6,5 mm i Vårgårda.

Elin Åhlin, Bälgviken.
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Lerduvesektionen 2012
År 2012 skulle man kunna sammanfatta som ”fantastiskt” 
i avseende på vad som hände inom lerduva.  
 
Träningsläger för våra ungdomar i skeet startade upp året 
och där kan vi se att det finns ett antal juniorer som verk-
ligen ser ut att kunna bli något stort och det gläder oss. 
Även träningsläger i de andra disciplinerna genomfördes, 
både genom våra grenledares försorg och genom enskilda 
klubbar.

De framgångar som våra skeetskyttar har haft under 2012 
saknar motstycke i historien och det bevisades av Stefan 
Nilssons vinst på värdscupen i London, i kanske den hår-
dades konkurrensen som funnits. Det följdes upp med 
klart godkända prestationer av samtliga skeetskyttar på 
OS. För dubbeltrapskytten Håkan Dahlby fick vi lyfta på 
mössan första gången på EM där en perfekt genomförd 
tävling slutade med guld. Därtill OS, med ett perfekt final-
skytte som tog Håkan ända upp till en silverplats.

I sportinggrenarna har skyttarna ännu ett år visat framföt-
terna med flera framskjutna placeringar både på EM och 
VM, och där vi glädjande nog kan se en ökning av starter 
speciellt i engelsk sporting. Vi har också några mycket 
duktiga juniorer som detta år kommer att kliva upp i en 

tuffare miljö och börja skjuta som seniorer.

Vi fick också en ny instegstävling inom sporting, Sverige-
duvan. Vi ser detta som ett mycket bra tillskott i enkla men 
roliga tävlingar för alla typer av skyttar. Där kan vi se en 
försiktig ökning av antalet licenser och vi hoppas att den 
riktiga rekylen, där fler löser tävlingslicens, uppkommer 
nu under 2013. Nordisk trap trummar på som vanligt och 
är kanske den allra viktigaste ingångsgren vi har, då det 
i stort sett finns en nordisk trapbana hos varje jaktskyt-
teklubb.

Det är tufft för våra grenledare att försöka driva något där 
en satsande skytt inte kan få något, eller obefintligt, bidrag 
till att åka på ett VM eller EM. Speciellt då en del av dessa 
skyttar skjuter i absolut värdsklass. Hur motiverar vi en 
sådan skytt? Svår fråga som kommer att behöva ett svar.

Ett intensivt arbete hos våra SDF har resulterat i en bra 
ökning av antalet registrerade medlemmar i IdrottOnline 
men vi vet att det fortfarande fattas cirka 30 000 medlem-
mar. Det påverkar naturligtvis våra bidrag, och kanske 
framför allt visa hur stor skytterörelsen är. En önskan är 
därför att alla våra medlemmar i de olika föreningarna var 
registrerade och att klubbarna skulle förstå fördelarna 
med att använda systemen.
/Lerduvesektionen

På lerduvesektionens läger för skeetjuniorer.
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Pistolsektionen 2012 

Verksamheten har under året präglats av uppbyggnad 
med omfattande läger och träningsverksamhet inför kom-
mande internationella mästerskap. Vi kan redan börja se 
goda resultat på juniorsidan, som haft längst tid med sin 
satsningsgrupp, men även i standard- och grovgruppen 
noteras framgång och resultatnivån ligger i nivå med en 
internationell lagmedalj. 50m- och 10m- satsningsgrup-
pen har tillsammans med satsningsgruppen för damer 
haft kortast tid då dessa bildades för ungefär ett år sedan. 
Vi kan dock notera ett resultat på fripistol över 560 poäng 
och ett par resultat över 580 poäng och något över 380 
poäng i luftpistol. Förhoppningen är att vi ska kunna fylla 
på satsningsgrupperna med nya talanger från den nya 
utbildningssatsningen som förbundet lanserar med start 
från 2013. Med respekt för att det kommer att ta tid, då 
utbildningssatsningen bygger på att utbilda tränare på 
olika nivåer (förbund/landslag, SDF, klubb). Visionen med 
utbildningssatsningen och satsningsgrupperna är svenskt 
pistolskytte mot världsklass 2014-2016. Pistolsektionens 
mål: skapa en organisation, förutsättningar och arbetssätt 
som ger svenska skyttar vilja och inspiration att satsa med 
mål att erövra kvotplatser, alternativt topp åtta-platser i 
internationella mästerskap 2014-2016. 

Domarutbildning genomfördes i Linköping, 15 deltog och 
alla blev godkända. Webbaserad förnyelsekurs motsva-
rande en domarutbildning genomfördes under våren och 
samtliga nio som gick utbildningen blev godkända.

Vid årets SM-tävlingar noterade vi glädjande nog en viss 

ökning av antalet deltagare. Inte minst i de olympiska gre-
narna fripistol och snabbpistol.

Ett lyckat arrangemang i Sverige hölls då Upsala sport-
skytteklubb stod som arrangör för Europacupfinalen i 
standard- och grovpistol.  Kanske främst lyckat arrangörs-
mässigt men även sportsligt då målsättningen infriades 
om att Sverige skulle vara största nationen vid finalen och 
vi fick en svensk medalj. 
 
Målet inför JNM var att Sverige skulle bli bästa pistolnatio-
nen, vilket infriades med åtta av de möjliga 15 individuella 
medaljerna, samt fyra lagguld av fem möjliga.

2012 års verksamhet höll sig väl inom budget. Vi hade läg-
re administrationskostnader tack vare färre fysiska möten 
för styrelsen. Det blev även lägre kostnader för tränings-
läger då förbundet tog vissa läger på elitstödsmedel. Billig 
administration av Allsvenskan gjorde att egna tävlingar 
kostade mindre. Deltagande i internationella tävlingar re-
jält lägre än planerat då våra skyttar hade för låga resultat, 
främst på seniorsidan. Fler premieresultat, främst på ju-
niorsidan, gav ökade kostnader, men resultaten är positivt 
för framtiden. Det som är oroande inför framtiden är att 
antalet lösta tävlingslicenser minskar kraftigt och på några 
år har halverats.  Ett stort problem är förbundets allmänt 
dåliga ekonomi vilket drabbade pistolsektionen genom att 
vårt under flera år ackumulerade överskott fördes över till 
förbundet. Detta gör allt budgetarbete betydligt svårare då 
vi inte kan jämna ut budgeten över en längre tidsperiod.
/Pistolsektionen

Pistolskytte på JNM.
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Viltmålssektionen 2012 

Året har präglats av arbetet med det VM som gick i Väs-
terås och Stockholm i början av juni samt det faktum att 
sektionen är för liten, något som drabbar såväl adminis-
tration som ekonomi.

VM-arbetet under vintern och våren var krävande för de 
inblandade. Ett mycket tungt lass drogs av Kerstin Bodin 
i det arbetet. Utan hennes internationella kontaktnät 
hade VM:et inte blivit så lyckat som det nu blev. Bortsett 
från vädret i Västerås blev 50 m-tävlingen där en mycket 
uppskattad tävling av såväl skyttar, ledare som ISSF. Väs-
teråsklubben ställde upp på ett mycket hedervärt sätt. 10 
m-tävlingen i Stockholm blev även den mycket lyckad med 
en upplösning i spännande finaler, något som fick visst 
genomslag i media. Sammantaget: ett bra arrangemang.

Tyvärr har sektionens breddverksamhet fortsatt att mins-
ka, något som kommer att inverka menligt på sektionens 
möjligheter att bedriva en lika framgångsrik verksamhet 
som tidigare. Ett faktum är att minskande antal aktiva 
skyttar ger en sämre ekonomi. Då sektionen dessutom 
står inför flera förändringar vad gäller tunga poster i sty-
relsen har ett visst samarbete med valberedningen präglat 
hösten 2012.

Glädjande under året har varit att fler juniorer än på 
många år deltagit i såväl testtävlingar som SM-tävlingar. 

Internationellt sett var VM:et på hemmaplan en tävling 
som utgjort ett flerårigt mål. Även om två individuella 
silvermedaljer genom Emil Martinsson och ett lagsilver 
på 50 m är bra så nåddes inte de uppsatta målen på VM:et 
totalt sett. Vid EM 10 m i Finland sköt Emil Martinsson 
en mycket hög poäng i kvalificeringsomgången men fick 
sedan se sig slagen i guldmatchen och fick därmed nöja sig 
med en silvermedalj.

På hemmaplan har allsvenska serierna minskat jämfört 
med tidigare. Ett lyckat SM i Västerås i form av en ”liten 
SM-vecka” var ett lyckat arrangemang.
/Viltmålssektionen 

Emil Martinsson - dubbel individuell  
silvermedaljör på viltmåls-VM 2012.

Louise Samuelsson - lovande 
running target-skytt.
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PISTOL

0312 Allans Minne och Riksmästerskap 
luftpistol 10 m 40-60 skott, ungdomar, 
Avesta PSK
                    Klass  Deltagare 
398 Edvin Åsenhed, Mjölby Pk   Lp 11        25  
394 Sara Ekerup, Ronneby F17  Lp 13        42
352 Markus Beronius, Älvdagen Pk  Lp 15S          3
361 Molly Hermansson, Öckerö Skf  Lp 15F          7
362 Pär Andreasson, KFIK-Pistol  Lp 15P       21
368 Michaela Wennerlöf, Öckerö Skf Lp 17F       12
558 Johan Roslund, KFIK-Pistol  Lp 17P       10
371 Anna-Maria Rosland, Töreboda Psk Lp 20F         5
563 Oskar Ekblad, Härryda Pss  Lp 20P       11
350 Malin Axelsson, Pskf Magnus Stenbock  Lp 25F        3
571 Tobias Håkansson, Ronneby F17 Lp 25P         4

0313 Svenska Ungdomscupens riksfinal i 
luftpistol 10 m 40-60 skott, Avesta
                    Klass  Deltagare 
398 Edvin Åsenhed, Mjölby Pk  Lp 11        25  
394 Viktor Sundberg, Sundsvalls Ssk Lp 13        39     
357 Markus Beronius, Älvdalens Pk Lp 15S          8
361 Julia Lawner, Venjan   Lp 15F        10
365 Johannes Magnusson, PK Hjorten Lp 15P        21
371 Michaela Wennerlöf, Öckerö Sf Lp 17P        10
550 Magnus Palmgren, I2 SDK  Lp 17F        11
373 Emma Nilsson, Sjöormens PK Lp 20P        11
561 Oskar Ekblad, Härryda Pss  Lp 20F          8
357 Jenny Axelsson, PSKF Magnus Stenbock  Lp 25P       5
569 Niklas Engström, Strömsunds Ssk Lp 25F          3

0324-0325 SM Luftpistol, Linköping  
Falling target: 39 herrar, 13 herrjuniorer, 9 damer, 6 
damjuniorer
20  Daniel Johansson, Uppsala Ssk
17 David Svensson, Härryda Pss 
18 Stina Lawner, Falu Sport och Psk 
22 Vendela Sörensson, Öckerö Sf
 
Luftpistol 60 skott: 118 herrar, 17 herrlag, 24 herrju-
niorer, 7 herrjuniorlag 
672,3/574 Kristian Sjöberg, Torna-Hällestads PSK 
1686  PSKF Magnus Stenbock  (Martin Molin  
  556, Pontus Olsson 570, Ragnar Skanåker  
  560)
649,4/556 Oscar Nilsson, Lönsboda Ssk 
1106  Härryda Pss (Oskar Ekblad 557, David  
  Svensson 549) 
 

Luftpistol 40 skott: 42 damer, 7 damlag, 15 damjunio-
rer, 3 damjuniorlag
473,8/375 Vendela Sörensson, Öckerö Skf 
1083  Fryksdalens Psk (Johanna Carlsson 374,  
  Ingeborg Palmgren 366, Katarina Carls- 
  son 343)
465,4/368  Vendela Sörensson, Öckerö Skf
737  Öckerö Skytteförening (Vendela Sörens- 
  son 368, Mikaela Wennerlöf 366) 

Snabbluftpistol 60 skott: 13 seniorer
554/36  Pär Hylander, Varbergs Pk 

0817-0819 JSM 25-50 m Pistol, Öckerö
Fripistol 50 m 60 (+10) skott: 9 juniorer, 3 lag
625,0/536 Oscar Nilsson, Lönsboda SSK 
1036  Öckerö SF Lag 1 (Carl Sandberg 536,  
  Tobias Persson 500)

Snabbpistol: 9 juniorer, 3 lag
518 + 7  David Svensson, Härryda PSS 
1052   Härryda Pss (David Svensson 518, Oskar  
  Ekblad 534)

Standardpistol: 12 juniorer, 4 lag
545  Oscar Nilsson, Lönsboda SSK 
1057  Öckerö SF (Carl Sandberg 529, Tobias  
  Persson 528)

Sportpistol: 7 damjuniorer, 8 herrjuniorer, 5 lag
731/549 Lisa Enocsson, Jönköpings Pk 
561  Tobias Persson, Öckerö SF 
1111  Öckerö Sf (Tobias Persson 561, Carl  
  Sandberg 550)

0824-0826 Sport SM Pistol, Stockholm
Fripistol 50 m 60 (+10) skott: 74 seniorer, 15 lag
561,1/546  Kristian Sjöberg, Torna Hällestads Psk 
1582  I2 Skf (Magnus Palmgren 538, Lars Palm- 
  gren 535, Ingeborg Palmgren 509) 

Snabbpistol 25 m 60 (+10) skott: 36 seniorer, 7 lag
561 + 20 Pär Hylander, Varbergs PK 
1621  Varbergs PK (Pär Hylander 561, Jonas  
  Andersson 545, Göran Rehn 515)

Grovpistol 25 m 60 skott: 62 seniorer, 10 lag
579   Jan-Olof Danielsson, Älvdalens Pk 
1671  Telegrafverkets Psf  (Håkan Landebring  
  571, Stefan Stening 561, Kent Reinhamre  
  539)

SVENSKA MÄSTERSKAP & RIKSMÄSTERSKAP
Årets SM och RM har avhållits enligt nedan och med följande arrangörer, antal deltagare och mästare.
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Sportpistol 25 m 60 skott: 27 damer, 5 lag, 75 herrar, 
12 lag
772/570 Lisbeth Johansson, Jönköpings Pk 
1632  I2 Skf (Mia Bjarnert 557, Johanna 
  Carlsson 545, Ingeborg Palmgren 530) 
582  Lennart Rehnström, Stockholmspolisens  
  Skf 
1703  Jönköpings Pk (Tobias Svensson 573,  
  Niklas Krabb 570, Per Enocsson 560)

Standardpistol 25 m 60 skott: 18 damer, 4 lag, 76 her-
rar, 13 lag
552  Stina Lawner, Falu Sport och Psk 
1510  I2 Skf (Johanna Carlsson 530, Ingeborg  
  Palmgren 504, Katarina Carlsson 476) 
566  Jan-Olof Danielsson, Älvdalens PK 
1653  Atlas Copco Pk 1 (Joakim Norberg 559,  
  Tomas Hämäläinen 549, Johan Backe  
  545)

VILTMÅL

0318-0320 Running target 10 m, 
Eskilstuna 
Regelbundna lopp 30+30 skott: 12 seniorer, 4 juniorer
573  Emil Martinsson, Osby JSK 
537  Ludvig Nilsson, Rimforsa JSK
 
Blandade lopp 40 skott: 11 seniorer, 4 juniorer
384  Niklas Bergström, Glaskogens Jsk
377  Ludvig Nilsson, Rimforsa Jsk  

0526 Enkel jägarkombination, Malung
27 seniorer, 7 föreningslag, 5 veteraner
177  Rickard Johansson, Västerås Jsk
512  Haninge Jsk (Emil Håkansson 175, Pierre  
 Håkansson 170, Magnus Rönning 167) 
170  Bertil Kainulainen, Glaskogens Jaktskytte-
 klubb 

0713-0715 SM Jaktkombination, Fristad
36 seniorer, 7 föreningslag, 6 juniorer
573  Rickard Johansson, Västerås JSK 
1583  Tibro Jsk (Anders Jonsson 527 Lars-Erik Jonsson  
 525, Krister Gustafsson 531) 
521  Emil Håkansson, Haninge JK
 
0719-0722 SM Viltmål 50 och 80 m, 
Stockkumla 
Viltmål 50 m regelbundna lopp 30+30 skott: 16 
seniorer, 4 juniorer
591  Emil Martinsson, Osby Jsk
565  Mattias Björk, Västerås Jsk 

Viltmål 50 m blandade lopp 20+20 skott: 15 seniorer, 
4 juniorer
395  Emil Martinsson, Osby Jsk 
370  Mattias Björk, Västerås Jsk  

Viltmål 80 m enkelskott 20+20 skott: 15 seniorer, 4 
juniorer
392  Niklas Bergström, Glaskogens Jsk
380  Mattias Björk, Västerås Jsk

Vinnande lag i grovpistol.

Vinnande lag i damernas 
sportpistol. Ludvig Nilsson

Emil Martinsson, Niklas Bergström, 
Rickard Johansson i viltmål.

Lisbeth Johansson vann SM i sportpistol.
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Viltmål 80 m dubbelskott 20+20 skott: 13 seniorer, 3 
juniorer
392  Emil Martinsson, Osby Jsk
368  Ludvig Nilsson, Rimforsa Jsk
 
Kulkombination dubbelskott: 14 seniorer, 3 juniorer
390  Niklas Bergström, Glaskogens Jsk 
375 Mattias Björk, Västerås Jsk 

Enkel kulkombination: 15 seniorer, 3 juniorer
395  Emil Martinsson, Osby Jsk 
384  Mattias Björk, Västerås Jsk  RM 

GEVÄR

0310 Skyttiadens riksfinal i luftgevär 
10m 40 skott (+10), Eskilstuna 
                    Klass  Deltagare 
502,8/398  Johanna Lindgren, Solna  L11         25 
506,4/400 Dennis Engvall, Ludvika  L13         34
504,7/400 Victor Möller, Mönsterås  L15 Rem       24
486.0/390 Louise Nilsson, Norra Mark Skg  L15 Stå       30
491.7/391 Hilde Karlsson, Ramselsfors L17         31
495,4/395 Lisette Jacobsson, I16/Lv6  L20         24 
496,0/393 Maria Hägglund, Ramselefors  L25                 25

0316-0318 SM Luftgevär 10 m, Linköping
Luftgevär 60 skott: 121 herrar, 16 föreningslag, 74 
herrjuniorer, 9 föreningslag
698,8/596  Karl-Johan Jönsson, Kvibergs Skytte- 
  förening  
1757   Kvibergs Skytteförening 
693,7/592  Jörgen Persson, Fältjägarnas Skytte-
  förening 
1704   Vellinge Sportskytteklubb
 
Luftgevär 40 skott: 122 damer, 19 föreningslag, 93 
damjuniorer,12 föreningslag
498,3/395  Lotten Johansson, Heby Skytteförening 
1182   Sjuhäradsbygdens SSK
496,5/393  Lotten Johansson, Heby Skytteförening 
1175   Sjuhäradsbygdens SSK

0415 SM Nationella fältskytte gevär, 
Vårgårda
127 seniorer, 14 förbundslag, 19 föreningslag, 98 ve-
teraner, 13 förbundslag, 18 föreningslag, 8 juniorer
44/16  Göran Hägg, Bälgvikens SKF 
193  Södermanland  
83  Bälgvikens SKF (Göran Hägg 44, Elin Åhlin 39)
45/18  Donald Johansson, Ale SKF  
197  Västsvenska 
81  Ale SKF (Donald Johansson 45, Alf Edin 36)
33/16  Markus Andersson, Bälinge-Jumkil SKF

Göran Hägg, svensk mästare i 
fältskytte 6,5 mm.

Anna Eklöf, en av segrarna  
på skol-SM.

Marcus Madsen vann juniorernas 
60 skott liggande på 50 meter.
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0723-0729 SM Korthåll, Ystad 
Korthåll fält: 73 seniorer, 7 distriktslag, 14 förenings-
lag, 34 veteraner
36/20  Christer Berntsson, Stamnareds-Sällstorps  
 Skytteförening 
156/77  Östergötlands Skyttesportförbund  
91/42  Finspångs Skyttegille (Niklas Moberg 28/15,  
 Sölve Pihl 32/16, Michael Svensson 31/11) 
35/24  Arne Bergström, Härnösands Skytteförening 

Nationellt ställningar: 99 seniorer, 8 distriktslag, 16 
föreningslag, 24 veteraner 
330/190  Eric Wallberg, Arvika Skyttegille  
933   Värmlands Skyttesportförbund  
553   Arvika Skyttegille (Anders Brolund 183,  
  Andrea Franzén 180, Eric Wallberg 190) 
320/189  Donald Johansson, Ale Skytteförening 

Nationellt liggande: 141 seniorer, 12 distriktslag, 27 
föreningslag, 40 veteraner
345/197  Henrik Bengtsson, Svedala-Börringe SF
975   Skåne Skyttesportförbund
587   Dagstorp-Lilla Harrie (Sam Andersson  
  197, Fredrik Löfvander 196, Anna  
  Löfvander 194)
337/194  Michael Normann

3x40: 48 seniorer, 3 lag, 15 herrjuniorer
1257,9/1160  Jonas Jacobsson, Krokeks Skytteförening 
3428   Eskilstuna Skytteförening (Philip  

  Järpenby 1122, Karl Olsson 1157, Joakim  
  Wolfram 1149)
1 237,8/1141  Marcus Madsen, Falsterbo-Vellinge SF

3x20: 33 damer, 3 lag, 21 damjuniorer
681,5/578  Malin Gustavsson, Kvibergs Skytte- 
  förening 
1715   Kvibergs Skytteförening (Andrea  
  Franzén 569, Fredrika Jönsson 568, Malin  
  Gustavsson 578) 
664,8/566  Malin Bengtsson, Gullabo Skf

Liggande: 82 herrar, 10 lag, 39 damer, 5 lag, 31 herrju-
niorer, 20 damjuniorer
700,1/596  Sam Andersson, Dagstorp-Lilla Harrie  
  Skytteförening 
1779   Kvibergs Skytteförening (Dan Jonsson  
  590, Sebastian Myhr 595, Henrik  
  Karlsson 594) 
695,1/593  Anna Normann, I16/LV 6 Skytteförening 
1745   Eskilstuna Skytteförening (Marie Enqvist  
  589, Maria Gustavsson 581, Sara Wallén  
  575) 
688.5/587  Marcus Madsen, Falsterbo-Vellinge SF  
683.8/582  Lotten Johansson, Heby Skytteförening

0803-0805 SM Sport 300 m, Eskilstuna
300 m Ställningar: 10 herrar, 3 lag, 7 damer, 15 stan-
dard seniorer, 3 lag
1154  Stefan Ahlesved, Karlstad-Ulvsby
2300  Karlstad-Ulvsby 1154 (Stefan Ahlesved 146,  

Medaljörerna i ställningsskyttet på SM kpist.
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 Anders Brolund 1146)
571  Elin Åhlin, Bälgviken

300 m standardgevär 3x20: 16 herrar, 3 lag
581  Stefan Ahlesved, Karlstad-Ulvsby 
1152  Karlstad-Ulvsby (Stefan Ahlesved 581, Anders  
 Brolund 571, Björn Bergström (546)

300 m liggande: 20 herrar, 3 lag, 6 damer
595  Per Sandberg, Gimo  
1762  Karlstad-Ulvsby (Stefan Ahlesved 594, Anders  
 Brolund 589, Björn Bergström 579)
594  Marie Enqvist, Eskilstuna SKF

0818-0819 Nationella SM 6,5 bana, 
Skövde
Ställningar: 103 seniorer, 11 distriktslag, 17 fören-
ingslag, 62 veteraner, 6 distriktslag
334/193  Fredrik Thyberg, Edsbjörke  
935   Skånes Skyttesportförbund 
552   Bälgvikens SKF (Elin Åhlin 187, Göran  
  Åhlin 183, Hans Sundén 182) 
323/183  Donald Johansson, Ale SKF  
892   Västsvenska Skyttesportförbund

Liggande: 115 seniorer, 11 distriktslag, 22 förenings-
lag, 78 veteraner, 8 distriktslag
345/196  Bengt Jansson, Söderala SKF 
978   Värmlands Skyttesportförbund 
582   Ununge SKF (Therese Danielsson 198,  
  Stefan Lundqvist 192, Lars Göran  
  Lundqvist 192) 
340/193  Donald Johansson, Ale SKF  
960   Västmanlands Skyttesportförbund

0818-0819 AK SM, Boden 
Banskjutning: 215 seniorer, 16 utbildningslag, 56 
kompanilag
333/188  Roger Buder, 392 
915   Lapplandsjägargruppen
556   114 Övertorneå (Magnus Noppa 190,  
  Fredrik Kaarle 185, Stefan Sundelin 181)

Fält: 210 seniorer, 16 utbildningslag, 54 kompanilag
48  Tommy Hansen, 121 Luleå 
212  Norrbottensgruppen
128  124 Luleå
 
0824-0826 SM i K-pist, Skåne
Fältskytte: 53 seniorer, 8 förbundslag, 21 förenings-
lag, 88 veteraner, 4 förbundslag
59  Dan Andersson, Orust Östra Skf 
269  Hallands Skfb 
157  Orust Östra Skf (Dan Andersson 59, Helge  
 Pettersson 55, Thure Andersson 43)
55  Helge Pettersson, Orust Östra Skf  
254  Västsvenska
     

Medaljörer i SM AK på bana.

Hilde Karlsson vann juniorernas 
nationella luftgevärs-SM.

Anton Jönsson blev svensk 
juniormästare i skeet.
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Ställning: 56 seniorer, 9 förbundslag, 23 föreningslag, 
84 veteraner, 4 förbundslag
411  Lars-Olof Gerhardsson, Löftadalens Skf  
1545  Norrbottens Skfb 
936  Ale Skf (Eva Pettersson 319, Jan-Åke Pettersson  
 309, Stefan Nilsson 308) 
409  Kjell Strömberg, Degerfors Skf  
1542  Gotlands Skfb

Liggande: 56 seniorer, 8 förbundslag, 27 föreningslag, 
96 veteraner, 5 förbundslag
429  Eva Pettersson, Ale Skf  
1396  Norrbottens Skfb 
858  Ale skf (Eva Pettersson 290, Jan-Åke Pettersson  
 288, Stefan Nilsson 280) 
423  Bengt G Nilsson, Tågarp 
1372  Gotlands Skfb

0907-09 Nationella JSM, Eskilstuna
Korthåll ställningar: 52 juniorer, 11 föreningslag, 8 
distriktslag, 18 21-25 år
326/185  Ida Andersson, Roasjö 
365   Roasjö (Ida Andersson 185, Johan Jöns- 
  son-Pettersson 180) 
549   Värmland 
329,0/188  Elin Åhlin, Bälgviken   RM 

Korthåll liggande: 77 juniorer, 19 föreningslag, 8 di-
striktslag, 23 21-25 år
344/197  Sara Borg, Ununge 
388   Björksta (Oskar Wässman 195, Ludwig  
  Wässman 193) 
580   Västsvenska 
344/197  Louise Olofsson, Hajom  RM

Korthåll fält: 37 juniorer, 8 föreningslag, 6 di-
striktslag, 11 21-25 år
38   Andreas Christensson, Falsterbo-Vellinge 
69   Falsterbo-Vellinge (Andreas Christensson  
  38, Mattias Jogmark 31) 
107   Skåne 
36   Filip Andersson, Västerås Skarp  RM 

6,5 mm ställningar: 30 juniorer, 7 föreningslag, 4 di-
striktslag, 16 21-25 år
322/187  Oscar Klemmedsson, Christianstad 
353   Storfors (Fredrik Sandberg 180, Andreas  
  Höjevik 173)  
525   Värmland 
333/193  Elin Åhlin, Bälgviken  RM

6,5 mm liggande: 43 juniorer, 11 föreningslag, 7 di-
striktslag, 20 21-25 år
339/192  Emelie Hallén, Järna 
380   Christianstad (Lotta Svensson 191, Oscar  
  Klemmedsson 189) 
572   Småland 
341/194  Therese Danielsson, Ununge RM

300 m sport 3x10: 18 juniorer
282   Marcus Åhlin, Bälgviken  RM

0922-0923 Skol-SM (riksmästerskap), 
Enköping/Kungsängen
Korthåll liggande: 114 K15, 29 lag, 41 K17, 3 lag
295  Mattias Forsberg, Torskolan/Torsås 
391  Norrevångsskolan/Eslöv (Mattias Jogmark 197,  
 Niklas Jogmark 194) 
295  Erik Johansson, Stjärneskolan/Torsby
385  Mjölnergymnasiet/Torsås (Tobias Rosell 193,  
 Maia Telen 192)

Fältskjutning korthåll 35 KF15, 7 lag, 17 KF17, 2 lag
28  Oscar Wässman, Fyxellska skolan/Västerås
52  Los skola/Los (Viktor Isaksson 28, Evelina  
 Isaksson 24) 
27  Erik Sundqvist, Sunnerbogymnasiet/Ljungby  
49  Sunnerbogymnasiet/Ljungby (Erik Sundqvist 27,  
 Herman Lameksson 22) 

Gevär 6,5 liggande 30 G15, 7 lag, 23 G17, 2 lag
294  Tobias Wexell, Los skola/Los 
390  Los skola Lag 1/Los (Rasmus Barrsten 196,  
 Tobias Wexell 194)
292 Tobias Rosell, Mjölnergymnasiet/Torsås 
345  Christopher Polhemsgymnasiet/Visby (Pontus  
 Olofsson 174, Filiph Holm 171)  

Gevär 6,5 fält 17 GF15, 4 lag, 6 GF17
36  Anna Eklöf, Vargbroskolan/Storfors
65  Vargbroskolan Lag 1/Storfors (Anna Eklöf 36,  
 Emma Hansson 29)
36  Daniel Wallberg, Hjalmar Strömergymnasiet/ 
 Strömsund

1103 Nationella luftgevärs-SM, Umeå & 
Eskilstuna
Stående: 102 seniorer, 9 distriktslag, 25 föreningslag, 
92 juniorer, 20 veteraner
497,3/396  Maria Hägglund, Ramselefors Skf 
1942   Västergötlands Skfb 
1179   Ramselefors Skf (Maria Hägglund 396,  
  Hilde Karlsson 393, Hanna Karlsson 390) 
494,2/393  Hilde Karlsson, Ramselefors Skf 
473,6/378  Lars Lennartsson, Södra Mark o Skene  
  Skf 

Sittande: 26 seniorer, 54 veteraner, 16 föreningslag
529,6/423,6  Emma Ellberg, Åkarps Sps 
528,4/423,6  Franco Filippi, Eslövs Skg 
1261,2   Eringsboda-Backaryd Skf 
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1122-1125 Fallande mål, Kinna
110 seniorer, 6 distriktslag, 19 föreningslag, 84 junio-
rer, 5 distriktslag, 10 föreningslag, 64 sittande, 6 för-
bundslag, 8 föreningslag
33  Dennis Trouin, Djurö Ssf 
105  Västergötland Skfb
98  Skillingaryd (Michaela Arvidsson 33, Johanna  
 Johansson 34, Johanna Arvidsson 31)
38  Louise Nilsson, Mark Skg 
102  Skåne 
96  Gullabo (Mikaela Alexandersson 32, Maria  
 Bondesson 33, Emma Forsberg 31) 
39  David Gustafsson, Ludvika   RM 
112  Skåne     RM    
106  Dalstorp (Johanna Andersson 38, Marcus Modin  
 36, John Rosell 32)     RM
 

LERDUVA

0707 Nordisk trap dam- och junior-SM & 
SVM, Forshaga
9 damer, 6 juniorer, 35 50+, 28 60+, 14 70+
162/137  Mia Gustafsson, Tranås JVF 
166/142  Emil Eriksson, Forshaga J & SpSK 
169/144  Jan Widell, Bredareds SpSK RM 
169/148  Lennart Andersson, Föreningen 
  Skepplanda SpS   RM 
158/135 Kurt-Inge Svensson, Abilds SpSK RM

0721 Engelsk sporting dam-, junior- och 
lag-SM & SVM, Börringe
20 föreningslag, 12 damer, 11 juniorer, 15 50 +, 16 
60+, 1 70 +
284  Trollhättan (Anders Bore, Jerry Skogsberg, Roger  
 Jarnald)
85  Amanda Martin, Wings & Clays Sporting Club 
93  Fredrik Malmström, Hässleholmsortens JSK 
92  Christer Forslund, Trosaort Jakt o Sportskytte- 
 klubb RM 
90  Tomas Lyon, Nimrod Jakt och SSF  RM 
83  Derek Martin, Wings & Clays  
 Sporting Club    Ej officiellt RM 
 
0811-0812 Skeet-SM, Uppsala
38 seniorer, 20 lag, 6 damer, 9 juniorer, 27 50+, 12 
60+, 9 70+
146/121  Henrik Jansson, Torsby 
352   Landskrona-Saxtorp (Marcus Svensson  
  119, Stefan Nilsson 117, Henrik Roslund  
  116)
89/67   Nathalie Larsson, Dannemora 
136/111  Anton Jönsson, Landskrona-Saxtorp
142/119  Per Fogelberg, Fagersta  RM 
130/108  Johnny Henriksson, Karlstad RM 
131/108  Bjarne Olsén, Forshaga  RM

0818-0819 SM Trap 125 (+25), Sorunda
34 seniorer, 7 lag
135/116  Andreas Norlén, Uppsala JSK 
313   F. Skepplanda SPS (Johan Johansson 107,  
  Tomas Pantzare 106, Rickard Andersson  
  100)

0825 SM Nordisk trap 150 (+25) duvor, 
Alvesta
65 seniorer
171/146  Anders Runnkvist, Högforsbruks IF

0825 SM Nationell skeet (200 duvor), 
Sövdeborg 
34 seniorer, 20 lag, 2 damer, 3 juniorer, 19 50+, 17 
60+, 8 70+
190  Fredrik Larsson, Karlstads JSK
557  Landskrona-Saxtorp Jsk (Henrik Roslund, Stefan  
 Nilsson, Berne Olsson) 
166  Sanna Svensson, Gnosjöort. Jvf Ej officiella SM
174  Martin Rogne, Forshaga J & SpSK 
190  Staffan Dahl, Växjö JSK   RM 
184  Johnny Henriksson, Karlstads JSK  RM 
176  Bjarne Olsén, Forshaga J & SpSK  RM

0825-0826 SM Engelsk Sporting, Kalmar
103 seniorer
201/181 Anders Bore, F. JSK Trollhättan 

0901 Nordisk trap Lag-SM, Skepplanda
28 lag
272  Strövelstorp JSK (Christofer Strand 93, Göran  
 Boo 90, Niclas Boo 89)

0901 Dubbeltrap-SM, Haninge
12 seniorer
189/142 Håkan Dahlby, Haninge JSK
 
0922-23 FITASC Sporting-SM, Svegeråsen
71 seniorer, 8 lag, 15 damer, 11 juniorer, 14 +56, 9 +66 
184  Markus Larsson, Nimrods J & SpSF 
704  Nimrod (Markus Larsson 184, Martin Andersson  
 183, Peter Wikström 168, Jens Eriksson 169) 
164  Anna Jarnald, F.JSK Trollhättan 
176  Fredrik Malmström, Hässleholmsortens JSK 
180  Conny Petters, Haninge JSK  RM 
160  Inge Karlsson, F.JSK Trollhättan  RM
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Nathalie Larsson blev svensk 
mästare i damernas skeet.

Fredrik Thyberg vann ställningsskyttet i 
den öppna klassen på SM 6,5 mm bana.



SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET34

ÅRSREDOVISNING 2012 

Styrelsen och generalsekreteraren för SVENSKA  
SKYTTESPORTFÖRBUNDET får härmed avge  
årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Förvaltningsberättelse 
Svenska Skyttesportförbundet, SvSF, bildades den 25 maj 
2008 genom sammanslagning av Svenska Sportskytteför-
bundet, Frivilliga Skytterörelsen och Skytterörelsens Ung-
domsorganisation. 2012 har varit året då vi lyft blicken 
framåt och tagit oss ur sammanslagningens kölvatten. 
 
Intensivt arbete i förbundet 
Första halvåret präglades det centrala arbetet mycket av 
arbetet med det VM i viltmålsskytte som förbundet ar-
rangerade i juni månad. En bidragande anledning till att vi 
fick äran att stå värd för VM var 100-års-jubileumet av OS 
i Stockholm, ett jubileum som förbundet var delaktig i på 
flera olika sätt under året.

Arbetet med IdrottOnline och det, sedan tidigare beslut, 
anammade tävlingsadministrativa systemet IndTA har 
fortsatt under 2012. Utvecklingen när det gäller att lägga 
in medlemmar i IdrottOnline har med hjälp av IdrottOn-
line-Projektet varit mycket positiv. Att medlemmarna 
registreras är inte minst viktigt med avseende på den nya 
fördelningsnyckel som Riksidrottsförbundet använder sig 
av vid fördelning av centrala medel till medlemsförbun-
den.

Sportsligt var de Olympiska Spelen i London den stora 
höjdpunkten. Förbundet representerades av fyra skyttar 
(Håkan Dahlby, Marcus Svensson, Therese Lundqvist och 
Stefan Nilsson) och samtliga stod för mycket fina insatser, 
med Dahlbys silvermedalj som kronan på verket.
Ekonomin har stått i fokus även under 2012 och det lång-
siktiga arbetet med att återfå en ekonomi i balans, som 
initierades i slutet på 2010, har nu gett resultat. Detta har 
också gjort att vi under 2012 i större utsträckning kunnat 
blicka framåt mot mer proaktivt arbete. Ett resultat av 
detta är till exempel den stora utbildningssatsning som vi 
startar 2013.  

Samarbete med Försvarsmakten 
SvSF erhöll ekonomiskt stöd från Försvarsmakten 
med cirka 3 913 000 kronor. 1 705 000 kronor 
är uppdragsmedel som används för utbildning av 
skytteinstruktörer och utbildning av ammunitionsmän. 
Tilläggsanslag har erhållits för 2012 till Statens 
Skytteombud (SSO). Tidigare tilldelade Skjutbanebidrag 
är borttagna. Resterande medel är ett organisationsstöd 
som i huvudsak används till central administration, 
rekrytering, försvarsinformation och egen 
funktionärsutbildning.

Under 2012 har resurser lagts på att få SvSF att utbilda 
och kompetenshöja de instruktörer som är behjälpliga vid 
GU-F utbildning. Under året har 21 stycken ammunitions-
män rekryterats och dessa har genomfört GU-F utbildning. 
Instruktörsutbildning och fordonsutbildning är planerad 
och kommer att genomföras under 2013. Senast 2014 
skall dessa vara utbildade.  
Utbildningen av Riksinstruktörer (RI) och Skytteinstruk-
törer (SI) har genomförts. Höstens grundkurs samlade 14 
deltagare varav 11 stycken förordades för vidare instruk-
törsutbildning. Vårens påbyggnadskurs genomfördes som 
validering av skjutinstruktörer från Västerbottengruppen 
och samlade 19 stycken instruktörer som examinerades. 
Under vecka 40 genomfördes en kurs vid MSS för att 
repetera och kvalitetsäkra skjutinstruktörer. Under året 
genomfördes 28 stycken GU-F med Riks- och Skyttein-
struktörer, där totalt 48 instruktörer tjänstgjorde. Inom 
huvudmannaskapet vapentjänst har SvSF medverkat vid 
seminarium avseende SkjutR AK. Riksinstruktör har varit 
Försvarsmakten behjälplig vid deras prickskytteutbild-
ning (PSG).

Idrottslyftet och andra riktade stöd från RF 
Regeringens speciella satsning på barn och ungdomar, det 
så kallade Idrottslyftet, avslutades den 31/12 2012 sitt 
femte år. Riksidrottsförbundet (RF) tilldelade SvSF  
1 835 000 kr i föreningsstöd för år 2012. Av dessa pengar 
fick cirka 95 framtidscertifierade föreningar ett certifie-
ringsbidrag och dessutom fick 71 föreningar bidrag för 
totalt 78 olika projekt, fördelade på 19 av de 20 skyt-
tesportdistrikten. Dessa 71 föreningar fördelade sig mel-
lan sektionerna på följande sätt: gevär 55 st, pistol 12 st, 
lerduva 2 st samt viltmål 2 st. 

Förbundsutvecklingsstöd 
SvSF fick även från Idrottslyftet ett så kallat förbunds-
utvecklingsstöd. Dessa medel uppgick till 1 057 000 kr. 
Dessa medel gick bland annat till IdrottOnlineProjektet, 
Skytteforum, där vi bjöd in två ungdomar från varje skyt-
tedistrikt, utbildning och Ind TA (tävlingsadministrativa 
systemet).
Från Idrottslyftet fick SvSF även ett verksamhetsbidrag 
som uppgick till 330 000 kr. Dessa medel har gått till att 
administrera Idrottslyftet. 

Ungdomsengagemang 
Under 2012 har ungdomssektionen arbetat för att på ett 
bättre sätt nå ut till grensektionerna och arbeta gräns- 
överskridande. Målet med detta arbete är att ungdomarna 
ska integreras bättre i Skyttesportförbundets styrande 
rum på alla nivåer. Ungdomssektionen har därför gjort 
ett medvetet val att omformatera sig till ett råd. I sam-
arbete med SISU och Riksidrottsförbundet, har arbetet 
nu kommit en bit på vägen och under februari månad 

för Svenska Skyttesportförbundet (802003-1707) 
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2013 hade ungdomssektionen sitt sista årsmöte. Förutom 
detta arbete har ungdomssektionen arrangerat två ung-
domsträffar, en i Sävsjö i samband med 2012 års årsmöte 
samt en i samband med skytteforum 2012 i Stockholm, 
Bromma. Utöver detta medverkade ungdomssektionen på 
vildmarksmässan i Tullgarn, där reklam gjordes för Skyt-
tesportförbundet. Ungdomssektionen var närvarande på 
idrottskonferensen ”Idrott hela livet” samt Riksidrottsfo-
rum och har deltagit i SISU:s projekt ”Ungdomsintegre-
ring i de styrande rummen”. Ungdomssektionen har gett 
ekonomiska bidrag till lägerverksamhet samt resor som 
uppmuntrar ungdomar till att tävla internationellt i grenö-
verskridande grupper.  
 
Elitverksamheten 
Under året ingick sju skyttar i Sveriges Olympiska Kom-
mittés (SOK) topp- och talangprogram; Therese Lundqvist, 
Marcus Svensson, Stefan Nilsson och Niklas Ringborg i 
skeet, Håkan Dahlby i dubbeltrap, Jonas Jacobsson i lig-
gande gevär 50 meter och Linda Olofsson i 3x20 gevär 50 
meter. Skyttarnas stöd slutade på drygt 1 miljon kronor 
för året varav 597 000 kronor var från SOK och 420 000 
kronor i riktat stöd från Riksidrottsförbundet (RF).
 
Elitstödet 
Riksidrottsförbundet har genom elitstödet bidragit med  
1 150 000 kronor i landslagsstöd.  Detta stöd gick till skyt-
tar som låg ett steg under SOK:s topp- och talanggrupp. 
I gruppen ingick det både olympiska och icke olympiska 
grenar. Pengarna har i stort sett bara gått till större in-
ternationella tävlingar och träningsläger. Detta för att få 
möjlighet att öka den internationella konkurrenskraften. I 
det riktade stödet fick SvSF 470 000 kronor varav 420 000 
kronor är inkluderat i det stöd som SOK ger till de skyttar 
som är med i topp- och talangprogrammet. Emil Martins-
son och Niklas Bergström fick resterande pengar, alltså 25 
000 kronor var.

Svensk Skyttesport 
Tidningen Svensk Skyttesport kom ut med fyra tryckta 
nummer samt sex webbtidningar under året, samt en OS-
bilaga. Tidningen var kopplad till tävlingslicens- och för-
eningsregistret och gavs ut i cirka 5 000 exemplar i början 
av året och 7 500 i slutet av året.  

Ekonomi 
Sammanfattningsvis kan årets resultat om 2 132 800 kr 
noteras efter en balansomslutning om cirka 21 miljo-
ner. 
 
Medlemmar och föreningar 
Medlemsantalet var 63 207 (77 644) varav 11 409 
(13 444) kvinnor.
Tävlingslicenserna uppgick till 5 473 (6 371), fördelat per 
sektion: gevär 2 874 (3 417), pistol 1 080 (1 229), lerduva 
1 344 (1 463), viltmål 175 (262). Antalet föreningar var 
1 184 (1 310).

Verksamhet 
Den operativa, rekryterande, idrottsliga, m fl. verksamhe-
terna har genomförts av våra sektioner, detta utvecklas i 
respektive sektions- respektive SvSF:s verksamhetsberät-
telse. 

Sponsorer  
Förbundsstyrelsen tackar varmt de partners som på olika 
sätt stöttat förbundet, föreningar och skyttar under det 
gångna året.

Styrelsen  
Styrelsen har genomfört åtta (8) protokollförda samman-
träden och arbetsutskottet genomförde två (2) protokoll-
förda sammanträden, med ordf. Jimmy Persson.

Flerårsöversikt (tkr)                                                                        
2012  2011             Nettoomsättning  
19 260  16 548          Resultat före finansiella  
           poster   
1 200  -2 700            Kassalikviditet %  
400  329                 Soliditet %   
51,6  42,7                Eget kapital, exklusive ända- 
             målsbestämda medel 
10 667  8 535
 
Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efter-
följande resultat- och balansräkning med tilläggsupplys-
ningar. Alla belopp uttryckta i svenska kronor.
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RESULTATRÄKNING
  2012-01-01 2011-01-01
 Not -2012-12-31 -2011-12-31
 
Anslag 1 10 420 882 10 099 668 
Bidrag 2 3 194 097 3 481 564 
Avgifter 3 4 166 823 2 499 553 
Övriga intäkter   1 477 891 467 655 
   19 259 693 16 548 440

Rörelsens kostnader    
Lämnade bidrag och anslag   -150 500 -658 000 
Övriga externa kostnader   -11 255 240 -11 496 219 
Personalkostnader   -6 530 246 -6 971 068 
Avskrivningar och nedskrivningar av materi-    
ella och immateriella anläggningstillgångar 4 -123 467 -123 467 
   -18 059 453 -19 248 754

Rörelseresultat  1 200 240 -2 700 314

Resultat från finansiella poster    
Finansiella intäkter 5 1 691 991  1 180 419 
Värdereglering av andel i Pool 2 Tusen    
Ek.för.   0 23 036 
Finansiella kostnader 6    -759 429 -1 174 470 
Resultat efter finansiella poster  2 132 802 -2 671 329

Årets resultat  2 132 802 -2 671 329
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BALANSRÄKNING
 Not 2012-12-31 2011-12-31 
 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    
Nyttjanderätt IndTA 7 300 000 400 000 
    

Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier  8 70 401 93 868 
    

Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i intresseföretag 9 76 003 76 003 
Andra långfristiga fordringar  249 000 311 500  
   325 003 387 503

Summa anläggningstillgångar  695 404 426 967

Omsättningstillgångar    

Varulager m m    
Varulager  137 638 199 545 
    

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  64 520 19 611 
Övriga fordringar  324 698 117 892 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  271 538 467 445 
   660 756 604 948

Kortfristiga placeringar    
Övriga kortfristiga placeringar 10 17 309 232 16 981 558
    

Kassa och bank  1 867 287 1 312 778 
    

Summa omsättningstillgångar  19 974 913 19 098 829

Summa tillgångar  20 670 317 19 980 200
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BALANSRÄKNING
 Not 2012-12-31 2011-12-31 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital    

Ingående behållning    
Ingående behållning  8 534 640 11 205 969 
Årets resultat  2 132 801 -2 671 329 
   10 667 441 8 534 640

Ändamålsbestämda medel    
Prisfonder 11 557 651 580 421 
Övriga fonder 12 598 916 598 916 
   1 156 567 1 179 337

Summa eget kapital  11 824 008 9 713 977

Långfristiga skulder    

Övriga avsättningar 13 3 892 511  4 522 520 
    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  578 970 652 098 
Övriga skulder  125 821 114 580 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  4 249 007 4 977 025 
   4 953 798 5 743 703

Summa eget kapital och skulder  20 670 317 19 980 200

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt 
avdrag för inkurans har gjorts.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Definition av nyckeltal

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar (exklusive lager) i förhållande till kortfristiga skulder.

Soliditet
Eget kapital, exklusive ändamålsbestämda medel, i procent av balansomslutningen.

Noter

1 Anslag
 2012 2011

Riksidrottsförbundet 5 343 466 3 509 000
Sok anslag 1 164 323 2 027 592
HKV: Org.stöd 2 208 093 1 992 711
HKV: Orgstöd, Uppdrag 1 705 000 1 500 000
Övrigt     0 1 070 365
 10 420 882 10 099 668

2 Bidrag
 2012 2011

Sponsor- och frivillig bidrag 694 831 0
Internationella stimulansbidrag 0 60 000
Lönebidrag 182 331 200 073
Stiftelsen John Hedins Skyttefond 25 000 25 000
Stiftelsen Skolskyttefrämjandet 100 000 0
Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond 130 000 0
Idrottslyftet 2 061 935 1 838 163
RF-landslagsstöd 0 1 358 328
 3 194 097 3 481 564

3 Avgifter
 2012 2011

Aktivitetskortsavgifter 1 548 495 1 373 595
Deltagaravgifter 827 828 517 658
Årsavgifter 1 790 500 608 300
 4 166 823 2 499 553
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4 Avskrivningar 

Inventarier och nyttjanderätter skrivs av under fem år.

5 Finansiella intäkter
 2012 2011

Utdelning på aktier och andelar 446 874 295 473
Ränteintäkter 31 130 19 314
Återföring av nedskrivning av värdepapper 1 213 987 865 632 
 1 691 991 1 180 419

6 Finansiella kostnader
 2012 2011

Realisationsförlust av värdepapper 755 460 0
Räntekostnader 3 833 1 659
Valutakursförluster 136 2 353
Nedskrivning av värdepapper 0 1 170 459
                                                                                     759 429 1 174 471

7 Nyttjanderätt IndTA
 2012-12-31 2011-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Ingående anskaffningsvärde 500 000 0
Årets inköp 0 500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 000 500 000

Ackumulerade avskrivningar  
Ingående avskrivningar -100 000 0
Årets avskrivningar -100 000 -100 000
Utgående ackumulerade avskrivningar -200 000 -100 000

Bokfört värde 300 000 400 000

8 Inventarier
 2012-12-31 2011-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 1 120 698 1 003 363
Årets inköp 0 117 335
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 120 698 1 120 698

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar -1 026 830 -1 003 363
Årets avskrivningar -23 467 -23 467
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 050 297 -1 026 830

Bokfört värde 70 401 93 868

9 Specifikation andelar i intresseföretag
 Kapitalandel       Antal andelar             Bokfört värde
Pool 2 Tusen ekonomisk förening 2,2 % 1 av 45 76 000
Sävsjö Skyttecenter Ekonomisk förening 36 %       36 av 100 3
    76 003
Uppgifter om organisationsnummer och säte:
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat
Pool 2 Tusen ekonomisk förening 716421-3859 Stockholm 3 546 196 366 024
Sävsjö Skyttecenter Ek. förening 769607-7497 Sävsjö -765 342 -169 562
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10 Övriga kortfristiga placeringar
 Anskaffningsvärde Marknadsvärde
Aktier 4 974 557 4 954 236
Hedgefonder 3 134 675 3 297 098
Räntor 9 200 000 9 329 119
 17 309 232 17 580 453

11 Prisfonder
 2012-12-31 2011-12-31

Kajsa & Henry Pantzars fond 159 032 158 421
K-A Nolins Ungdomsfond 212 123 221 123
Ola Olssons Prisfond 30 667 30 667
S:t Eriksfonden 123 545 121 927
Skyttesportens vänner 32 284 48 284
 557 651 580 422

12 Övriga fonder
 2012-12-31 2011-12-31

Hild Thorells Donf 32 469 32 469
Fonden F Skolungdom 20 408 20 408
Folke Bernadottes fond 32 453 32 453
Norma Jubileums Fond 61 190 61 190
T Holbergs Minnesfond 10 254 10 254
P Nohres Skyttefond 127 963 127 963
Prins Eugens Fond 111 423 111 423
John Nilssons Fond 126 292 126 292
FSR Minnesfond 76 464 76 464
 598 916 598 916

13 Övriga avsättningar
 2012-12-31 2011-12-31

Steve G 50 års fond 235 305 235 305
FSR Skjutbanebidrag 141 055 521 000
SRSF Skjutbanebidrag 0 15 000
Miljöåtgärder 296 598 387 845
Ny organisation 2 019 472 2 128 004
Riktade projekt ungdom 1 200 081 400 000
Utbildning barn- och ungdomsledare 0 300 000
Utveckling av ungdomssektionen 0 78 730
Barnwebb 0 435 954
Breddskytteläger 0 20 682
 3 892 511 4 522 520

Stockholm 2013 
Styrelsen för Svenska Skyttesportförbundet

Ordförande Jimmy Persson, Lars Palmgren, Mikael Svensson, Lisbeth Lindberg, Bo Ohlsson. Rose-Marie Thorin, 
Christina Rönngren, Lars Lennartsson, Christina Åhlstedt, Jonas Edman, Michael Strindholm,  

Generalsekreterare Mikael Jansson.
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REVISIONSBERÄTTELSE
 
Till Förbundsmötet i  
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET
Org.nr 802003-1707
 
Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen för SVENSKA SKYTTE-
SPORTFÖRBUNDET för räkenskapsåret 2012.
 
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.
 
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på 
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rim-
lig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsent-
liga felaktigheter.
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsre-
dovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfö-
ras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och rimligheten 
i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsre-
dovisningen.
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
 
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av SVENSKA 
SKYTTESPORTFÖRBUNDETs finansiella ställning per 
2012-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.
 
Jag tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen.

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författ-
ningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även revi-
derat styrelsens förvaltning för SVENSKA SKYTTESPORT-
FÖRBUNDET för räkenskapsåret 2012.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
förbundets stadgar.
 
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om för-
valtningen på grundval av min revision. Jag har utfört revi-
sionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
utöver min revision av årsredovisningen granskat väsent-
liga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättnings-
skyldig mot förbundet. Jag har även granskat om någon 
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med för-
bundets stadgar.
 
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
 
Uttalanden
Jag tillstyrker att förbundsmötet disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 
 
Piteå den 23 april 2013 
   
Lars Lundqvist
Auktoriserad revisor
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