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På andra sidan fältet står målen. Bild från fältskytte-SM 6,5 mm som gick på Kungsängen i april.  
På framsidan: De svenska skeetskyttarna Marcus Svensson och Stefan Nilsson gratulerar varandra efter avslutad grundomgång på OS i Rio de Janeiro, när 
det står klart att båda tagit sig till OS-final.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE         

Efter mitt tillträde som SvSF:s generalsekreterare i 
oktober 2016 har jag med glädje på nära håll fått se 
vad jag egentligen redan visste, att vår organisation 
fortfarande är i rörelse framåt, på många sätt. 

Under våren 2016 introducerades den nya tävlingskalen-
dern som när den är helt färdigutvecklad kommer att vara 
ett stort stöd för våra föreningar. Färdigutvecklad är fel 
ord, ingenting blir någonting färdigt utan allt är hela tiden 
i rörelse. En sak som till exempel är i rörelse är antalet 
medlemmar i förbundet, som nu närmar sig 100 000 per-
soner registrerade i IdrottOnline. 

Antalet tävlingslicenser ökar för femte året i rad, och i vår 
strävan att förenkla och effektivisera administrationen 
infördes under december månad möjligheten att lösa täv-
lingslicens direkt i tävlingskalendern. Vår förhoppning är 
att denna typ av förändringar ska ge kansliet ännu större 
möjligheter att vara behjälpliga för våra föreningar och 
distrikt i andra typer av frågor.

Det höga medlemsantalet är viktigt vid det politiska på-
verkansarbetet både nationellt och på EU-nivå. I det sena-
re fallet har vi tillsammans med några andra organisatio-
ner jobbat för att minimera effekterna av förslaget till nytt 
vapendirektiv som EU-kommissionen presenterade under 
2015 och reviderade under 2016. Vårt arbete har i mångt 
och mycket varit framgångsrikt, även om vissa föreslagna 
begränsningar även drabbar oss. I vissa av sakfrågorna 
kan dock nationella undantag som frivillig försvarsorgani-
sation vara en visstidslösning. 

Framåt går det även i vårt systematiserade säkerhetsarbe-
te, bland annat genom att Polisen nu använder SäkB som 
det enda gällande underlaget för bansäkerhet. På utbild-
ningssidan har förbundet genomfört flera utbildningar, 
där både anställda inom Polisen och andra personer har 
gått besiktningsmannautbildningen för skjutbanor. Som 
frivillig försvarsorganisation har förbundet under året 
fortlöpande utfört uppdragsutbildningar, där vi har utbil-
dat instruktörer på automatkarbin samt ammunitionsmän 
åt försvarsmakten.

Sportsligt så tog våra viltmålsskyttar, ledda av Emil Mar-
tinsson, flera individuella medaljer och lagmedaljer vid 
VM i Suhl. Vid VM i Fitasc Sporting i Italien vann Rebecka 
Bergkvist guld. Årets stora höjdpunkt var OS i Rio de Ja-
neiro, där Sverige i skyttegrenarna representerades av 
Marcus Svensson och Stefan Nilsson i skeet och Håkan 
Dahlby i dubbeltrap. Efter mycket bra skytte i grundom-
gången tog sig både Marcus och Stefan till skeetfinalen, 
där Marcus efter särskjutning erövrade en silvermedalj. 
Den prestationen resulterade i en nominering till Jerring-
priset och utmärkelsen Årets skytt.

Till alla våra engagerade medlemmar i föreningar, distrikt 
och sektioner riktar vi ett stort tack för ert aldrig svikande 
engagemang! Vi tackar även våra sponsorer, särskilt 
Norma Precision AB, inklusive Gyttorp och RWS, för deras 
stöd till vår verksamhet.  

Patrik Johansson, Generalsekreterare SvSF

Fortfarande i rörelse framåt!

Ledaren Patrik Wilhelmsson och skyttarna Jesper Nyberg, Andreas Bergström, Niklas Bergström, Louise Samuelsson, Emil Martinsson och Rickard 
Johansson utgjorde den framgångsrika svenska truppen på 2016 års viltmåls-VM.
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Ekonomi
Sammanfattningsvis kan årets resultat om 743 872 kronor noteras och balansomslutning om cirka 23,9 miljoner  
kronor.

Medlemmar och föreningar  

Kategori 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Medlemmar 77164 63207* 72580* 81412 92535 98139
Föreningar 1310 1184 1154 1127 1104 1097
Tävlingslicens 6371 5473 5605 5700 5829 6122
Omsättning 19114 21132 19236 20070 20297 20675
SM-tävlingar 98 96 96 91 92 95
SM-starter 3329 3898 3748 3620 3740 3437
SM-tävlingar lag 67  56 56 54 54 51
SM-starter lag 695 740 934 852 870 797
Skyttemärken 11951 11008 10155 9636 10703 7938
LOK-deltagartillfällen 202594 197276 193221 193984 188994 200749**
Antal lossade skott i tusental 31424 33225 36802 37920 33489 36412
Försvarsutb. Tillfällen/delt, 203/1197 104/851 122/967 156/1248 141/1011 130/856

 
Medlemmar och föreningar 
Medlemsantalet 2016 var 98 139 (92 535) varav 21 590 (14 806) kvinnor.
Tävlingslicenserna uppgick till 6 122 (5 829), fördelat per sektion: gevär 2 927 (2 876), pistol 1 259 (1 187), lerduva  
1 697 (1 524), viltmål 239 (242). Antalet föreningar var 1 087 (1 104).
Föregående års siffror inom parentes.

* 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. 
** Antalet deltagartillfällen redovisas hösttermin+vårtermin. År 2011 i tabellen avser ht 2010 och vt 2011, år 2012 i tabel-
len avser ht 2011 och vt 2012, osv. En persons deltagande per timme räknas som ett deltagartillfälle. 

Samarbete Försvarsmakten
Under året har 21 nya skjutinstruktörer utbildats på den av Försvarsmakten nya framtagna övningsförteckningen. SvSF 
har varit behjälplig vid de 18 GU-F (Grundutbildning för Frivilligpersonal) som Försvarsmaktens Frivilligorganisationer 
har ansvaret för. Där har 28 skjutinstruktörer varit anspråkstagna och där har 185 elever genomfört 40h skjututbild-
ning med AK4 B. Vidare har SvSF genomfört utbildning av ammunitionsmän under fem dagar i Boden. SvSF har under 
året fått en deltagare examinerad vid en kurschefskurs samt att tre personer har genomfört Frivilligorganisationernas 
Instruktörskurs. Till detta kommer att SvSF varit Hemvärnet behjälpliga vid genomförandet av SM AK4. 

 Stationsbyte på SM i Fitasc Sporting. 
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Utbildningsprojektet
Under 2016 har arbetet fortsatt med Utbildningsprojek-
tet, men inte riktigt med den fart som vi önskat. Det har 
dock arbetats med projektet på olika nivåer under året. De 
sektioner som saknat utbildningsmaterial till förenings-
tränarutbildningarna har arbetat med att ta fram detta. 
Breddtränare har börjat genomföra föreningstränarutbild-
ningar på några platser i landet och biträdande förenings-
tränarutbildningen genomförs i distrikten, främst inom 
gevär och pistol. 
  
Den 22–24 april genomfördes en gemensam utbildning 
och träff för breddtränarna i Bromma. Under fredagen och 
fram till lördagseftermiddagen gick tio personer bredd-
tränarutbildningen. Därefter anslöt 14 tidigare utbildade 
breddtränare och en gemensam träff tog vid. Under träffen 
utvärderades och diskuterades de nuvarande utbildning-
arna och under söndagen deltog alla vid en föreläsning 
med Leif Holmgren, Bosön Idrottsfolkhögskola, om pre-
sentationsteknik.  

D-coachutbildningen är ISSF:s basutbildning för tränare 
och SvSF stod för första gången som värd när utbildningen 
genomfördes för svenska, norska och danska tränare 
den 30 september – 2 oktober. Fjorton svenska ledare 
gick utbildning och är nu av ISSF licensierade D-coacher. 
Utbildningen genomfördes av ISSF:s mest respekterade 
föreläsare och internationellt meriterade tränare, Zeljko 
Todorovic (pistol) och Kimmo Yli-Jaskari (gevär). Kursen 
behandlar grundläggande skjutteknik för luftpistol res-
pektive luftgevär, specifik fysisk träning för skyttar samt 
träningsplanering och den avslutas med ett skriftligt prov. 
Förutom ny kunskap och inspiration fanns tillfälle att 
skapa nya band till våra grannländer.  

Under året har ytterligare 29 stycken säkerhetsrådgivare 
utbildats, totalt är nu 57 säkerhetsrådgivare utbildade från 
sex olika skytteorganisationer. Utbildning till alla skyttar 
har getts i form av ”Säkerhetsskolan”, en artikelserie i tre 
delar som presenterats i tidningen Svensk Skyttesport och 
som har tagit upp grundläggande säkerhetsbestämmelser 
för civilt skytte. Utbildning av nio Besiktningsmän civil 
skjutbana har genomförts under året samt att utbildning 
av Svenska Skidskytteförbundets personal (åtta stycken) i 
Östersund har genomförts. 

I slutet av året togs nya skyttekortsprov fram och en nyhet 
är att Field Target numera har ett eget skyttekortsprov. 
Utbildningsmaterialet är dock samma som för gevärsskyt-
tekortet tills vidare. 

SvSF:s tävlingskalender 
och IndTA
Under 2016 fortsatte arbetet med en ny version av täv-
lingskalendern och det administrativa tävlingssystemet 
IndTA. Systemet driftsattes i mars 2016 och i slutet av året 
kopplades en betalfunktion på. Systemet används som täv-
lingskalender, där arrangörer på riks-, distrikts- och före-

ningsnivå kan lägga upp tävlingar och evenemang. Syste-
met kan användas för anmälan till tävling och till anmälan 
kan även en betalfunktion kopplas på. I systemet går det 
nu att köpa tävlingslicenser och betala skyttekortsprov. 
Kvar att utveckla är delarna kring klassificering, ranking 
och serier och detta arbete är planerat att genomföras 
under första halvan av 2017. 

Johannes Carlsson (th) är en av flera  
föreningstränare i Växjö JSK. 

Sara Söberg-Broms (tv) är en av flera ledare i Upsala SpSK.  

Deltagarna på den av SvSF arrangerade D-coachutbildning inom ISSF.
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Föreningsstödet 
Idrottslyftet är regeringens satsning på barn och ungdo-
mar och inom ramen för detta har Riksidrottsförbundet 
(RF) under året tilldelat SvSF 2 095 318 kr i förenings-
stöd. Föreningsstödet är pengar som oavkortat ska gå till 
våra föreningars barn- och ungdomssatsningar och fokus 
i år låg på satsningar på utbildning samt under temat ”En 
idrott öppen för alla”. Totalt inkom 152 ansökningar och 
dessa var tillsammans på strax över 5,2 miljoner. Ansök-
ningarna var från 103 föreningar fördelade på gevär 80 % 
(79 % år 2015), pistol 13 % (14 %), lerduva 5 % (5 %) och 
viltmål 2 % (2 %). Detta var samma antal föreningar som 
föregående år. Av dessa föreningar hade 25 stycken inte 
beviljats medel de senaste tre åren och några av dem har 
aldrig ansökt om medel tidigare.  

Fördelningen av medlen gjordes enligt följande principer:
•	 Generellt har Idrottslyftsgruppen arbetat utifrån 

att så många föreningar som möjligt ska få ta del 
av medlen.

•	 Bidrag har nekats till föreningar som inte har 
gjort rätt för sig, det vill säga som inte har beta-
lat årsavgift eller skickat in årsrapporten, som 
saknar organisationsnummer eller som inte har 
slutfört eller redovisat tidigare års Idrottslyftsä-
renden.

•	 Utbildningssatsningar innehållande SvSF:s utbild-
ning för biträdande föreningstränare och/eller 
idrottens barn- och ungdomsledarutbildning 
Plattformen har beviljats medel. 

•	 Då det främst är gevärsföreningar som tidigare 
år har ansökt om medel har pistol-, lerduve- och 
viltmålsföreningar prioriterats.

•	 Föreningar som ansökt för första gången har fått 

gå före föreningar som erhållit medel under se-
nare år, om ansökningarna har varit likartade.

•	 Geografisk spridning av medlen har också efter-
strävats.   

Föreningarna kunde söka medel inom fem olika katego-
rier: utbildning, fysisk gruppaktivitet, läger och utrustning 
samt att det fanns en på förhand icke specificerad ”fri” 
kategori.  Av de projekt som beviljats medel har totalt 102 
genomförts av föreningarna under året.  
Fördelningen mellan kategorierna för dessa såg ut som 
följer: 
Utbildning 9
Fritt projekt 7
Fysisk gruppaktivitet 1
Läger 13
Utrustning 72

Inom Utbildning har föreningarna främst ansökt och bevil-
jats medel för SvSF:s utbildning för biträdande förenings-
tränare eller föreningstränare. Några har även beviljats 
medel för att gå idrottens barn- och ungdomsutbildning 
Plattformen samt någon enstaka utbildning av annan form. 
Lägren och den fysiska gruppaktiviteten syftar till att bi-
behålla ungdomar i föreningens verksamhet. Utrustnings-
paketen utgörs främst av inköp och användande av vapen, 
elektronisk markeringsutrustning, lufttuber, lerduvekas-
tare, skyttesimulatorer och skyttekläder. De fria projekten 
har varit kombinationer av ovanstående kategorier, till 
exempel har det varit vanligt att kombinera utbildning och 
utrustningsinköp i samma projekt.  
De beviljade ansökningarna kom från 87 föreningar och 
dessa fördelades mellan våra distrikt i enlighet med tabell 
på nästa sida (2015 års siffror inom parentes):

Idrottslyftet och andra riktade stöd från RF

Skepplanda Skytteförening kunde utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet med hjälp av 
Idrottslyftet. Här arrangerar man en field target-tävling för bara unga skyttar.ttar.  

Eskilstuna Skytteförening fick  
Idrottslyftstöd för att satsa på fysisk träning.  
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Fördelning av 2016 års Idrottslyftsansökningar 

SDF Antal föreningar Antal ansökningar
  Blekinge 4 (4) 5 (4)
  Dalarna 2 (4) 2 (4)
  Gotland 4 (2) 4 (2)
  Gävleborg 1 (1) 1 (1)
  Halland 8 (1) 11 (1)
  Jämtland-Härjedalen 2 (2) 2 (2)
  Norrbotten 2 (7) 2 (7)
  Skåne 14 (14) 15 (14)
  Småland 9 (11) 9 (12)
  Stockholm 4 (3) 5 (5)
  Södermanland 3 (4) 4 (4)
  Uppland 5 (6) 5 (5)
  Värmland 4 (10) 8 (13)
  Västerbotten 2 (3) 4 (3)
  Västergötland 8 (6) 8 (6)
  Västernorrland 1 (1) 1 (1)
  Västmanland 2 (3) 2 (3)
  Västsvenska 6 (5) 8 (5)
  Örebro Län 2 (3) 2 (3)
  Östergötland 4 (3) 4 (4)

Utvecklingsbidraget 
Under året fick SvSF även ett så kallat utvecklingsstöd från 
Idrottslyftet. Detta stöd bygger på samma principer som 
föreningsbidraget, men riktas till förbundets verksamhet. 
Dessa medel uppgick till 2 283 046 kr, varav 200 000 kr 
var ett extra stöd som samtliga idrottsförbund erhöll för 
att använda till analysarbete. Bland annat har medlen gått 
till:

•	 En analys av barn- och ungdomsverksamhe-
ten som har resulterat i en utvecklingsplan för 
2017–2019 (se separat redogörelse). Information 
till detta arbete har inhämtats bland annat vid 
föreningsträffar i distrikten, Skytteforum och vid 
en arbetshelg med förbundsstyrelsen. 

•	 Utbildningsprojektet (se separat redogörelse).

•	 Sektionernas verksamhet för ungdomar upp till 
25 år. Medlen har möjliggjort att fler ungdomar 
har fått åka på läger och möjliggjort deltagande 

på Grand Prix-tävlingar eller motsvarande för att 
få tävlingsvana (deltagande i EM eller VM har inte 
finansierats av dessa medel). 

•	 Skyttegymnasiets verksamhet i form av bidrag till 
deltagande vid en tävling utomlands. 

•	 Administration och marknadsföring av Idrottslyf-
tet. 

Övriga bidrag
Under 2016 fick SvSF även ett bidrag från Kronprinsessan 
Margaretas Landstormsfond. Totalt fick förbundet  
140 000 kronor, varav 30 000 kronor gick till deltagande 
vid Stadium Sports Camp och 110 000 kronor till en barn- 
och ungdomsledarträff. Stadium Sports Camp är ett re-
kryteringsläger för deltagare i åldern 11–14 år, där skytte 
är en av de 16 huvudsporterna. Campen är en chans för 
organisationen att visa upp sig mot ungdomar som annars 
kanske aldrig kommer i kontakt med skyttet. Barn- och 
ungdomsledarträffen genomfördes på Bosön under en 
helg i oktober (läs separat redogörelse).
 
Utöver detta fanns det även medel kvar för ett tvåårigt 
projekt som SvSF beviljades medel till under 2015. Detta 
projekt består i att genomföra föreningsträffar i våra di-
strikt. SvSF hann under 2015 med att besöka tre distrikt 
och under 2016 besöktes ytterligare sex distrikt (Gotland, 
Halland, Skåne, Värmland, Västmanland och Örebro). Till 
föreningsträffarna bjuds både distriktets föreningar och 
distriktets styrelse in. Halva träffen avsätts till grupparbe-
ten där deltagarna får arbeta med ämnen som verksamhe-

Med hjälp av Idrottslyftet kunde Sunderbyn Sport & JSK utöka sin 
ungdomsverksamhet.
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ten och kontakten inom distriktet, men även diskutera kring föreningarnas egen verksamhet. Resterande tid av träffen 
ägnas åt information och frågor om till exempel Idrottslyftet, utbildningssatsningen, SäkB, organisationsfrågor, anlägg-
ningsbidrag, tävlingskalendern samt SvSF som frivillig försvarsorganisation. 

Stimulansbidrag Idrotten Vill
SvSF fick från Riksidrottsförbundet (RF) ett stimulansbidrag på 200 000 kr för att genomföra en barn- och ungdomsle-
darträff. Denna genomfördes på Bosön under en helg i oktober (se separat redogörelse).
 
Utvecklingsplan  
barn- och ungdomsverksamheten 2017–2019
Under året har barn- och ungdomsverksamheten inom skyttesporten analyserats. Underlag har bland annat inhämtats 
under träffar med föreningar och distrikt. Målet är att skyttesporten ska erbjuda barn- och ungdomar en attraktiv verk-
samhet, där man får chans att utvecklas och där man vill stanna kvar en lång tid. Efter analyser och utvärderingar har 
vi hittat både framgångsfaktorer och utvecklingsbara områden. Baserat på det har SvSF beslutat att följande är priorite-
rade områden att satsa på under 2017–2019:
 
Rekrytering och utbildning av ledare och tränare 
Genom att se till att det finns många och utbildade ledare/tränare skapar vi en attraktiv och trygg miljö. Om medlem-
marna blir sedda, utvecklas och kan påverka verksamheten stannar de längre i idrotten. Vi ser också att utbildade le-
dare/tränare vet när en person vill satsa mer på sitt skytte och kan hjälpa denna att ta nästa steg i utvecklingen. 
 

Tisdagkvällar under säsong bedriver Växjö JSK ungdomsskytte med  
en återkommande grupp skyttar som får skjuta lerduva och viltmål.

På SvSF:s föreningsträff för Örebro och Västmanland.
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Att bygga grupper och laganda 
Som individuell idrott behöver vi tänka på att bygga grup-
per och att skapa en laganda för att få en attraktiv fören-
ingsmiljö. En bra gemenskap är en av grundpelarna för att 
individerna ska stanna kvar i idrotten. 
Att ha drop in-skytte är inte fel, men vi rekommenderar 
att man kombinerar detta med fasta träningsgrupper där 
deltagarna får chans att utvecklas i högre grad, blir sedda 
och blir del av en gemenskap. Att gemensamt träna skytte 
och att inte bara skjuta ser vi är en viktig framgångsfaktor 
för att få behålla barn och ungdomar i skyttet. Läger på 
distrikts- eller riksnivå är ett annat sätt att jobba med det 
här.
 
Ge alla en möjlighet att delta 
Genom att föreningarna har modern utrustning som utö-
varen kan låna samt att anläggningarna är lättskötta och 
moderna kan alla delta oavsett social status eller eventu-
ella särskilda behov.
 
Samarbete över gränserna 
Genom att samarbeta med andra föreningar kan en för-
längd säsong erbjudas. Detta kan till exempel göras genom 
att en lerduveförening samarbetar med en gevärsförening 
för att dess medlemmar ska kunna få vara aktiva under 
den del av året då det naturligt är säsongsuppehåll. Eller 
varför inte förlänga säsongen? Till exempel luftpistol går 
alldeles utmärkt att skjuta även på sommaren, speciellt 
om man inte har något krutskytte att utöva i stället. För-
längda säsonger gör att vi förhoppningsvis inte tappar 
utövare som vi tidigare gjort under säsongsuppehållet.  

Barn- och 
ungdomsledarträff
Cirka 60 barn- och ungdomsledare träffades på Bosön 
helgen den 21–23 oktober. Målet med träffen var att ge 
våra barn- och ungdomsledare ett gemensamt synsätt 
på verksamheten, som bedrivs under både träning och 
tävling. Fokus var på tränarrollen och föreningen.  
Områdena belystes via en rad föreläsare. Håkan Dahlby 
tog som bekant silver vid OS i London 2012. Han 
inledningstalade om sin karriär och hur han nått så 
långt som han har gjort, dessutom utan att använda 
otillåtna preparat. Håkan är ambassadör för stiftelsen 
Ren Idrott och med hjälp av bilder, som många helst vill 
glömma, visade han upp dopingens baksida. Den tidigare 
olympiske mästaren i höjdhopp Stefan Holm pratade om 
betydelsen av föreningen för att lyckas som idrottare. 
Vi fick följa med honom på en resa från hans start i 
hemmaklubben till tävlingarna på de stora arenorna. 
Anders Wahlström, ansvarig för barn- och ungdomsidrott 
på Riksidrottsförbundet, hade ett pass om riktlinjerna 
inom barn- och ungdomsidrotten samt Idrotten Vill. 
Aila Ibanez Mengüz är tränare inom ungdomsbasket 
med en bakgrund som elitspelare och hon jobbar på 
Riksidrottsförbundet. Hon gav råd på hur man i praktiken 
tillämpar barn- och ungdomsidrottens riktlinjer. Vår 
egen ”expert” på ledarfrågor Tommy Olsson föreläste om 

ledarskap och gav deltagarna viktiga saker att stoppa i 
sin ryggsäck inför arbetet hemma i föreningen. SvSF:s 
sportchef Jonas Edman berättade om hur man satsar mot 
elit som ung utan att det blir för tidigt. 
 
Med träffen önskade SvSF kunna sprida de tankar som 
finns kring en sund verksamhet, både för bredden och för 
eliten. Förhoppningen är också att deltagarna har fått ett 
nytt kontaktnät där de ska kunna söka stöttning och ut-
byta idéer.   

På denna och bilden nedan: deltagare i rörelse, pistoltävling för 
föreläsare och glada miner på SvSF:s barn- och ungdomsledarträff. 
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Politiskt arbete 
Remisser 
Vi har under året svarat på ett stort antal remisser som 
påverkar vår idrott på ett eller annat sätt. Den viktigaste 
remissen handlar om Riksidrottsförbundets (RF:s) nya 
strategiska inriktning som beskrivs i Agenda 2025. Om 
vi sammanfattar vårt svar i några enkla meningar så kan 
sägas att bristen på konsekvensanalyser vid införande av 
nya funktioner, bidragsförfarande och strukturer är påfal-
lande stor. Vi anser detta som nödvändigt om förslagen 
ska realiseras. Det andra är att några av de förslag som 
tagits fram redan har realiserats i vissa delar, detta utan 
att Riksidrottsmötet som hålls 2017 tagit beslut i frågan. 
Detta känns inte demokratisk och rätt. Slutligen så är stra-
tegin i mångt och mycket anpassat till de stora lagspor-
terna inom RF. De mindre förbunden missgynnas grovt av 
den nya strategin. 

Internationella Skyttesportförbundet (ISSF) har föresla-
git en förändring av det idag gällande OS-programmet i 
skytte. Bland annat vill ISSF ta bort dubbeltrap på lerduva, 
50m liggande på gevär samt 50m fripistol från OS-pro-
grammet. Vi har skickat in ett kritiskt brev till ISSF där vi 
anser att förslaget inte gynnar skyttet positivt. Dessutom 
anser vi att den demokratiska processen kring beslutet 
varit diskutabel.  

EU:s vapendirektiv
EU har under 2016 jobbat fram ett förslag till ett nytt EU-
direktiv för vapen. Detta har stötts och blötts under hela 
året och har ändrats i innehåll under tiden som det har 
behandlats i olika arbets- och beslutsgrupper. Sammanfat-
tat kan sägas att en stor del av diskussionen har handlat 
om halvautomatiska vapens kategorisering, magasinens 
antal patroner och möjligheten att sälja vapen via inter-
net. Skyttesportförbundets olika vapen kommer i mångt 
och mycket gå ograverat igenom som förslaget ser ut i 
skrivande stund. Likaså gäller magasinstorlek där en max-
gräns förmodligen sätts till tio patroner för gevär och 20 
för pistol. Internetförsäljning verkar inte heller begränsas 
i den omfattning som förslaget initialt föreslog. Vi får se 
hur vår regering och riksdag vill implementera det nya di-
rektivet för Sverige. I mars 2017 vet vi. Vi har tillsammans 
med andra organisationer, bland annat Svenska Jägareför-
bundet och Svenska Pistolsskytteförbundet, arbetat med 
påverkansarbete under hela 2016 i många diskussioner, 

skrivelser och samtal med beslutsfattare. 

Långa handläggningstider
Precis som vid EU-direktivet har vi tillsammans med 
andra organisationer haft många diskussioner med Polis-
myndigheten och regeringsrepresentanter om långsam 
licenshantering samt om de nya blanketterna för vapen-
licensansökan samt föreningsintyg. Efter många påver-
kansmöten så känner vi att vårt arbete börjar ge resultat, 
och fler och fler regioner upplever snabbare hantering av 
vapenärenden. Vi kommer att fortsätta jobba med frågan 
enskilt och tillsammans med andra organisationer under
2017.

 
Elitverksamhet  
och dess stöd
Organisatoriskt var elitverksamheten oförändrad under 
2016 jämfört med tidigare år. Ansvarig för verksamheten 
var Jonas Edman i sin roll som sportchef, och till sin hjälp 
hade han två halvtidsanställda förbundskaptener, Christer 
Svensson (lerduva) och Mats Eriksson (gevär). Dessa tre 
jobbade naturligtvis tätt tillsammans med grenledare och 
övriga ledare för att på bästa möjliga sätt skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för våra elitskyttar.  

Fokuset för elitverksamheten var under 2016 tvådelat, 
men huvudfokus var naturligtvis på det gäng som siktade 
mot OS i Rio. Mycket av arbetet gick ut på att selektera 
samt förbereda våra aktiva för OS på ett bra sätt. Parallellt 
med detta så började vi redan nu titta på hur vi ska jobba 
för att skapa bästa möjliga förutsättningar till kommande 
mästerskap och då i synnerhet till OS i Tokyo 2020. Vårt 
mål är att vi ska ha en så stor och konkurrenskraftig trupp 
som möjligt till kommande mästerskap. 

Riksidrottsförbundet har under 2016 genom sitt elitstöd 
bidragit med ett landslagsstöd på 1 250 000 kronor, 
utöver detta beviljades vi stöd på sammanlagt 535 000 
kronor i projektrelaterat extra landslagsstöd vilket 
tillsammans ger 1 785 000 kronor i elitstöd från RF. Vi har 
också haft möjlighet att utnyttja personella resurser från 
RF:s elitavdelning till utbildningsinsatser inom områdena 
idrottspsykologi och Idrottsfysiologi.  

Utöver stödet från RF har vi också erhållit ett ekonomiskt 
stöd på 535 000 kronor från SOK. Detta är ett riktat stöd 
mot de skyttar som ingår i SOK:s topp och talangprogram. 
En mindre summa av detta var till aktiva som ingår i 
SOK:s utmanarsatsning. Under 2016 ingick skeetskyttarna 
Marcus Svensson och Stefan Nilsson, samt gevärsskyttarna 
Linda Olofsson, Lotten Johansson och Michaela Arvidsson 
i topp och talang-programmet. I SOK:s utmanarsatsning 
under 2016 ingick Carl Sandberg och Oscar Nilsson 
(pistol), och Marcus Madsen (gevär). Utmanarsatsningen 
är ett tidsbegränsat projekt som avslutas 2016. Från 
SOK har vi också erhållit kompetensstöd till ovanstående 
aktiva.  
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Ambitionen med elitstödet är att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för våra toppskyttar så att de kan komma 
väl förberedda till internationella tävlingar samt för aktiva 
som är på väg upp erhålla nödvändig erfarenhet och 
hårdhet.  
 
Verksamhetsmässigt har större delen av stöden gått 
till internationella tävlingar och träningsläger samt 
förberedande verksamhet för våra elitaktiva. Vi 
har genomfört en mängd träningsläger under året. 
Lerduvegänget har bland annat haft möjlighet att åka 
till Malaga tidigt på året för att i ett behagligare klimat 
än vad vi har i Sverige kunna förbereda sig och träna 
på ett optimalt sätt inför tävlingssäsongen. Pistol- 
och gevärsskyttarna har genomfört en stor mängd 
inom- och utomhusläger under i första hand vinter, 
vår och höstsäsongen. Vi har också genomfört ett 
antal mästerskapsläger inför de större mästerskapen. 
Tillsammans med Karin Moesch från RF:s elitavdelning 
har vi genomfört en femstegsutbildning i idrottspsykologi 
för många av våra bästa skyttar. Denna utbildning har 
mottagits väldigt väl såväl av våra aktiva som av våra 
ledare. Även en utbildning och ett test i idrottsfysiologi 
har genomförts på Bosön. Vi avser jobba vidare med dessa 
områden även under 2017. Tack vare projektstödet kunde 
vi under 2016 bredda elitstödet något, bland annat har 
sporting fått stöd till lägerverksamhet.  

Under hösten genomförde vi tillsammans med ISSF en 
D-coachutbildning i Jönköping som ett steg i att stärka 
vår nationella tränarkompetens på föreningsnivå. Läs mer 
under Utbildning. 

Riksidrottsgymnasium 
skytte (RIG)
Riksidrottsgymnasium Skytte i Sävsjö fortsätter att stärka 
sin position i Skyttesverige. Inkomna ansökningar till 
höstterminen 2017 var 21 till antal, varav sju var från pi-
stolskyttar. Riksidrottsförbundets dimensioneringsbeslut 
för perioden 2017–2020 resulterade i att antalet elever 
fastställdes till 27 (+1).  
 
Under året har elever och tränare genomfört en utvär-
deringsprocess på ett föredömligt sätt. Eleverna har fått 
framföra konstruktiva idéer och förslag rörande sin situa-
tion på skyttegymnasiet.
 
Ungdomsengagemang
Ungdomsrådet har under tidigare år och i början av 2016 
lagt fokus på att marknadsföra ungdomsrådet, så att Sve-
riges unga skyttar ska få upp ögonen för att rådet finns 
och vad vi jobbar med. Detta har gett ett positivt utslag 
i sektionerna. I dag finns det ungdomsrepresentanter i 
förbundsstyrelsen, två stycken i gevärssektionen, en i pi-
stolsektionen och en i viltmålssektionen. Detta har lett till 
att ungdomsrådet har bidragit med att få in ett ungdomli-
gare perspektiv i grensektionernas arbete och i de frågor 
som behandlas. 

Under resten av året har ungdomsrådet arbetat fram ett 
nytt arbetssätt inom rådet, som ska verkställas efter års-
mötet 2017. Arbetet med förändringen påbörjades för att 
de som sitter med i ungdomsrådet inte ska lägga ner tid i 
verksamheten på fel saker. Detta ska bidra till att lättare 
kunna jobba för och med skyttarna i alla delar av landet 
inom alla grenar. 

Under årsmötet och skytteforum har man bjudit in ung-
domar från alla distrikt. Under båda evenemangen så har 
ungdomsrådet lyft fram olika ämnen som rör ungdomar 
eller ungdomsverksamheten.  I samband med årsmötet 
och skytteforum genomfördes det en aktivitet och en 
gemensam middag med de ungdomar som medverkade. 
Detta skapade en närmare kontakt med de ungdomsskyt-
tar som finns i Sverige och vi fick ta del av deras tankar 
och åsikter. 

Ungdomsrådet gav även under 2016 stöd för genomför-
andet av Stadium Sports Camp (SSC). Skyttesport var för 
tionde året i rad en av huvudsporterna på SSC, ett läger 
som pågår under fyra sommarveckor i Norrköping. Varje 
vecka intas idrottslägret av nya deltagare och ledare. 2016 
deltog totalt cirka 7 000 barn och ungdomar, 11-14 år, 
inom olika idrotter. Inom skyttesport så var det fullt alla 
fyra veckor och varje vecka deltog 30 barn och ungdomar 
i olika åldrar. Stadium Sports Camp har även något som 

Elitskyttar rörelsetestas på läger på Bosön..
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heter Multi testa, vilket innebär att det är runt 60 barn per 
vecka som prövar olika typer av sporter, däribland skytte. 
Skytte är även en aktivitet för 110 barn per vecka som 
åker på day campet. Rådet stöttade även upp evenemanget 
genom att medverka som ledare för skyttesporten.  

Tidningen  
Svensk Skyttesport
Tidningen Svensk Skyttesport har kommit ut med fem 
tryckta nummer under 2016, varav det tredje numret var 
ett kortare specialnummer inför OS i Rio de Janeiro. Årets 
första nummer hade ett barn- och ungdomstema där läsa-
ren bland annat fick läsa om en god förebild, unga ledare, 
hur en av våra unga elitskyttar tränar och om eldsjälar 
som stöttat unga genom åren. Magasinet har i övrigt i hu-
vudsak innehållit tidlösa reportage och artiklar som har 
syftat till att inspirera, utbilda, väcka idéer och nyfikenhet 
hos våra läsare. 
 
Generalsekreterare Mikael Jansson var ansvarig utgivare 
för årets fyra första nummer, och nya generalsekreteraren 
Patrik Johansson tog över utgivaransvaret till årets sista 
utgåva. Josefin Warg har varit redaktör för Svensk Skytte-
sport. Ett fåtal, men väldigt duktiga, skribenter bidrar med 
reportage och artiklar när de har förutsättningar för det. 
För att det ska bli mer lockande att jobba för tidningen har 
vi sakta men säkert över åren höjt arvodena från en tidiga-
re väldigt låg nivå. Tidningen blir bättre och mer varierad 
ju fler personer som bidrar, så ambitionen är att fortsätta 
samarbeta med ovan nämnda skribenter och även utöka 
den skaran. 
 
Årets första Svensk Skyttesport gavs ut i cirka 6 500 exem-
plar, och för övriga nummer var siffran mellan 7 000 och  
7 400 exemplar. Magasinet har gått till tävlingslicenserade 
skyttar och föreningar i huvudsak. Alla de största svenska 
sportredaktionerna får magasinet vid varje utgåva, och 

OS-bilagan skickades dessutom ut till 20 lokala medier i 
OS-skyttarnas hemtrakter.  
 
Med ett nummers fördröjning publiceras magasinen di-
gitalt, men OS-bilagan publicerades digitalt direkt vid 
utgivning. Magasinen digitalt har normalt några hundra 
läsningar. Det finns möjligen potential för att höja den siff-
ran genom att via sociala medier puffa för gamla artiklar, 
vilket vi kan jobba mer med under 2017. 
 

Kommunikation
Media 
Att kommunicera om tävlingar mot media fortsätter vara 
viktigt och prioriterat för förbundet, som centralt främst 
sköter kommunikation om världscuper och internationella 
seniormästerskap. Under året har vi skickat strax över 
80 pressmeddelanden, skapat presshandböcker inför alla 
stora tävlingar och erbjudit pressbilder i den mån det 
är möjligt. Vi märker att framför allt lokala medier drar 
nytta av och använder det material vi tillhandahåller. Att 
få riksmedia att uppmärksamma skyttesporten mer än i 
notisform är däremot en konstant utmaning. Nyheter om 
svenska medaljer är givetvis det som får störst spridning i 
media. Ur kommunikativ synvinkel är det därför tacksamt 
att vi har många duktiga skyttar som har gjort jättefina 
internationella prestationer under året.  
 
Pressträff inför OS 
Inför OS råder alltid extra intresse från media för skyt-
tesporten, särskilt ett år som detta då Sverige hade goda 
medaljchanser. I juni bjöd SvSF in riksmedia till en press-
träff med OS-skyttarna. Träffen hölls på Ekebyboda Skyt-
tecenter strax utanför Uppsala, och vi hade god service 
av Uppsala JSK som stod för praktiska saker såsom fika 
och påfyllda lerduvekastare. Skyttarna fotograferades, 
filmades och intervjuades och reportrarna fick också en 
chans att testa att skjuta själva. För att främja fina bilder 

Stort medialt intresse för de svenska OS-skyttarna när SvSF bjöd in till pressträff.
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HBK U19 ställs mot 

engelskt mittenlag

F O T B O L L :  Halmstads BK:s U19-lag 

får i kväll finbesök på Örjans vall. 

HBK-killarna träningsspelar mot 

spelare i samma ålder från Premier 

League-klubben Stoke City. Laget är 

på träningsläger i Skåne och valde 

därför att spela mot HBK. 

Matchen börjar 18:00.

Svensk skidprofil avliden efter olycka

ALPINT:  FRIÅKNING

Svenska friåkaren Matilda 

Rapaport avled i går efter en 

skidolycka i Chile. Läget var 

länge osäkert, men i går blev 

det hemska beskedet offentligt. 

Det var i torsdags som Matilda 

Rapaport skadades allvarligt i 

en skidolycka under en filmin-

spelning i Farrellones i Chile. 

30-åringen drogs med i en lavin 

och blev begravd i snön under en 

lång tid.

Rapaport fördes till sjukhus i 

Santiago, men avled till följd av 

komplikationer orsakade av syre-

brist, uppger Svenska skidförbun-

det i ett pressmeddelande.

”Det är en fruktansvärd händel-

se med en olycklig utgång som är 

väldigt svår att ta in. Våra tankar 

går närmast till Matildas nära och 

kära och vi kommer från Svenska 

Skidförbundet göra allt vi kan för 

att stötta dem i denna svåra stund”, 

säger den alpina sportchefen Tom-

my Eliasson Winter.

Rapaport var gift med den svens-

ka världscupåkaren Mattias Har-

gin, som har en världscupseger i 

slalom.

När Rapaports olycka blev känd 

i skidvärlden väckte den stor för-

stämning och svenskan fick upp-

muntrande ord från mängder av 

tidigare aktiva, däribland Anja 

Pärson och amerikanskan Julia 

Mancuso. TTBild: MATHIAS MANDL/BILDBYRÅN/ARKIV

FRIÅKNING. Matilda Rapaport under 

en världscup-tävling i Österrike.

Allsvenskan klättrar 

på ligarankningen

F O T B O L L :  Allsvenskan avancerar 

tre platser på Uefas ligarank-

ning och är numera på 18:e plats, 

skriver Svensk Elitfotboll på sin 

webbplats.

”Det är oerhört glädjande. Vi bör-

jar närma oss de stora ligorna”, sä-

ger Svensk Elitfotbolls sportdirektör 

Stefan Lundin.

Om framgångarna i Europacu-

perna fortsätter för svensk del finns 

den åtråvärda 15:e platsen inom 

räckhåll – den som innebär två kval-

platser till Champions League.

”Vi börjar nå platser som ger oss 

fler fördelar i kvalet till Europa. 

Det är också en del av vår målsätt-

ning. Nu ska vi förstärka och jobba 

framåt. Det är tätt i rankningen”, 

säger Lundin.

Spanska ligan toppar rankningen, 

närmast före tyska Bundesliga och 

engelska Premier League. (TT)

Elfsborg värvar  

från HBK-konkurrent

F O T B O L L :  Issam Jebali har gjort sex 

mål på 15 matcher för Värnamo i 

superettan den här säsongen. Den 

24-årige tunisiern har nu skrivit 

på för allsvenska Elfsborg. Jebalis 

kontrakt sträcker sig över säsongen 

2019 och han bli spelklar direkt.

”Det känns jättebra att få komma 

till Elfsborg, en klubb som jag har 

följt sedan jag kom till Sverige för 

två år sedan och som spelar den typ 

av fotboll som är perfekt för mig”, 

säger Issam Jebali på Elfsborgs of-

ficiella hemsida.

Enligt Borås Tidning har Elfsborg 

även erbjudit Örebros mittfältare 

Daniel Gustafsson ett kontrakt. (TT)

Halmstadroddare tog 

SM-silver i Trollhättan

R O D D :  Halmstad GoRF skördade i 

helgen framgångar på sprint-SM i 

Trollhättan. Klubben knep ett silver 

och ett antal fina placeringar.

Damscullerfyran med Beatrice 

Persson, Moa Johansson, Emma 

Karlsson och Amanda Tholin lycka-

des bäst och tog silver i 4xdamer se-

nior över 320 meter. De var endast 

tre tiondelar efter vinnaren i finalen.

Beatrice Persson och Amanda 

Tholin segrade dessutom i dubbelsu-

cullerns b-final mot Moa Johansson 

och Emma Karlsson.

Klubbkamraterna Ebba Einarsson 

och Oliver Wenngren knep i sin tur 

ett varsitt silver i singel damer junior 

A respektive singel herrar junior A.

Dubbelt VM-silver  

för Nyberg i Tyskland

SK Y T TE:  VILTMÅLS-VM I  T YSKLAND

Hylteskytten Jesper Nyberg, 

22, tog i dag två silver under 

viltmåls-VM i Tyskland. i gre-

nen 50 meter blandade lopp 

kunde Nyberg hamna på pallen 

både i lag och som individuell 

skytt.

I går eftermiddag kunde Jesper 

Nyberg i fira sin första individu-

ella VM-medalj som senior, sla-

gen endast av landsmannen Emil 

Martinsson. Tillsammans skulle 

Nyberg, Martinsson och Rickard 

Johansson också kamma hem ett 

svenskt EM-silver som lag.

– Det är helt otroligt, det är den 

största bragden inom svenskt skyt-

te på flera år, säger ledaren Patrik 

Wilhelmsson om den svenska in-

satsen.

Nyberg satte 393 poäng av 400 

möjliga, vilket räckte till att hålla 

alla utom Martinsson bakom sig, 

som sköt 396. 

– I första serien sköt jag bra. Till 

andra serien blev jag lite nervös och 

sköt sämre, säger Nyberg själv om 

tävlingen.

MEN TROTS ATT Sverige hade två 

skyttar på pallen individuellt, räck-

te det alltså inte till att vinna guld 

i lag. Där fick Sverige se sig slagna 

av Ryssland, som totalt sköt 1172 

poäng, jämfört med Sveriges 1167.

Men något firande har inte Ny-

berg haft tid med, när Hallands-

posten når honom under måndags-

kvällen är han mitt uppe i träning. 

Det är nämligen tävling i dag igen. 

Nu tas luftgevären fram, och det 

ska skjutas på 10 meters avstånd, i 

stället för 50.

– Ja, jag har inte hunnit känna 

efter så mycket, det är fullt fokus 

inför nästa tävling, säger Nyberg.

ANGÅENDE DEN VÅGAR han inte 

hoppas på för mycket. Eftersom det 

är VM är det många deltagare han 

aldrig sett skjuta tidigare.

– Vi får se, jag hoppas att jag skju-

ter bra, sedan får vi se hur långt det 

räcker. Det viktigaste är att jag själv är 

nöjd med mitt skytte, säger Nyberg.

Jesper Nyberg bor i Böjerud ut-

anför Torup och tävlar för Hylte 

Sportskyttar. Han tävlar förutom i 

dag, också i morgon och på torsdag.

POVEL ARWIDSON

 pa@hallandsposten.se

Bild: JOSEFIN WARG/SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

SILVERSKYTT. Jesper Nyberg var delad tvåa efter första rundan med 198 poäng. 195 poäng i andra rundan räckte för att hålla andraplatsen.

”Det är helt otroligt, 

det är den största 

bragden inom 

svenskt skytte på 

flera år.”
PATRIK WILHELMSSON

Viltmålsledare Svenska Skyttesport-

förbundet
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Två medaljer för Hallandialöften i USM
BOWLING: UNGDOMS-SM

Ungdoms-SM i bowling blev en 

succé för tjejerna i Hallandia. 

Alma Gustavsson vann guld  

i sin klass, flickor födda 2004. 

Julia Sporre vann ett silver för 

flickor -03, och Maja Ortheden 

kom på en fjärde plats i samma 

klass.

– Det ser mycket lovande ut. Alla 

tjejerna har höjt sig jättemycket 

och slagit flera personliga rekord. 

Med en sådan här brant utveck-

lingskurva ser det ljust ut för 

framtiden, säger ledaren Camilla 

Andersson.

USM I BOWLING är öppet för alla upp 

till 15 års ålder. Även om alla tävlar 

mot varandra delas medaljer ut till 

de tre bästa inom respektive ålders-

klass. Genom att ha bowlat på topp 

jämfört med sina jämnåriga kunde 

laget åka hem till Gullbrandstorp 

med två stycken SM-medaljer.

Nu har klubben uppehåll till 

mitten av augusti. Då kommer 

VM-guldmedaljören Nina Flack 

på besök.

– DET BLIR en rolig start på säsong-

en, och så ska tjejerna få känna på 

en riktig guldmedalj, säger Camilla 

Andersson.
Förhoppningsvis kan Flack in-

spirera till fortsatta framgångar 

för Hallandiabowlarna.
POVEL ARWIDSON

 pa@hallandsposten.se

Bild: PRIVAT 

TALANGFULLT. Från vänster Alma 

Gustavsson, Julia Sporre och Maja 

Ortheden gjorde bra ifrån sig vid 

ungdoms-SM. 

Fjärde silvret för  
Jesper Nyberg i VM
SK Y T TE:  VILTMÅLS-VM

Det skulle bli ännu ett silver för 

hallänningen Jesper Nyberg, 

den här gången som lag på 10 

meter blandade lopp. Samman-

lagt blev det fyra stycken silver 

för Nyberg, när nu viltmåls-VM 

i tyska Suhl rundas av.

– Vi gör ett mycket bra VM. Sett 

till antalet medaljer är det helt 

enormt. Svårt att greppa, säger le-

daren Patrik Wilhelmsson.

Wilhelmsson berömmer Jespers 

fina skytte under VM, men flaggar 

för att han själv kommer säga att 

han är missnöjd. Mycket riktigt ta-

lar Jesper lite mer återhållsamt om 

sina framgångar.
– Sett till medaljerna så är det 

bra, men jag skulle vilja ha skju-

tit bättre på 10-metersgrenarna. 

Egentligen är det bara på 50 meter 

blandade lopp som jag skjuter bra. 

Det är en annan nervositet här, det 

är inte som att skjuta hemma, säger 

Nyberg.
Det var också på 50 meter som 

Nyberg tog sin individuella silver-

medalj, något som han håller lite 

högre än sina tre lagsilver.

GÅRDAGENS TÄVLING VANN en an-

nan svensk, Emil Martinsson. Det 

var hans andra guld och tredje indi-

viduella medalj på årets VM.

– Hur gick det till? Det är kon-

stigt att det kan gå så bra jämt, 

säger Martinsson skrattandes till 

skyttesport.se.
Tillsammans kunde också de tre 

svenska skyttarna, Nyberg, Mar-

tinsson och Nicklas Bergström, 

bärga ännu ett lagsilver till Sverige. 

Slagna endast av Finland innebar 

det den tredje silvermedaljen av 

fyra möjliga.
– Det visar ju att vi gör någonting 

rätt på hemmaplan. Det är famil-

jen viltmål så att säga. Alla hjälps 

åt och stöttar varandra, säger Emil 

Martinsson.
Sett över hela VM tog den svenska 

familjen viltmål hela sju medaljer. 

Ett mästerskap minst lika bra som 

det senast i Granada 2014 säger le-

dare Wilhelmsson, då tävlade Ny-

berg som junior.

NÄST PÅ TUR för de svenska skyt-

tarna är SM i Hylte, hemmaplan 

för Jesper som tävlar för Hylte 

Sportskyttar.
– Jag hoppas kunna ta medalj  

i de flesta grenar, och kanske något 

guld också. Men Emil är ju med där 

också, så det är inte så lätt att vinna 

i Sverige heller, säger Nyberg.

Skytte-SM i Hylte avgörs 4–7 au-

gusti på Skärshults skjutbana. 

Samtidigt skjuts också sydsven-

ska mästerskapen och DM i Hal-

land.
POVEL ARWIDSON

 pa@hallandsposten.se

Bild: JOSEFIN WARG/SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

MEDALJREGN. Det tre svenska skyttarna tog tillsammans sju medaljer. Från vänster: Jesper Nyberg, Emil Martinsson och Nicklas Bergström.

”Sett till medaljerna 
så är det bra, men jag 
skulle vilja ha skjutit 
bättre på 10-meters-
grenarna.”

JESPER NYBERG
VM-medajör

Andersson utskriven 
efter svåra kraschen
M O T O R :  Johan Andersson som 

kraschade allvarligt på kvalet till 

Västkustloppet är nu utskriven från 

sjukhuset. Det rapporterar Porsche 

Carrera Cups hemsida. 

– Jag har ont här och var, men det 

känns bra att vara hemma igen, sä-

ger han till hemsidan. 

49-åringen fick en hjärnskakning, 

en blödning på hjärnan, revbens-

brott och en spricka på bröstbenet. 

Andersson berättar att han är 

sjukskriven till slutet av augusti, och 

om det blir en fortsättning på kar-

riären är osäkert. 

Svenska 
lag vidare  
i Europa
FOTBOLL:  EUROPA LEAGUE,  K VAL

IFK Göteborg är klart för fort-

satt spel i kvalet till Europa 

League och möter HJK Helsing-

fors i nästa runda. 

Vidare är också AIK, som har 

ett betydligt tuffare motstånd: 

Panathinaikos från Grekland.

IFK GÖTEB.–GLIWICE 3–0

EUROPA–AIK 0–1
Den allsvenska tabelltrean IFK 

Göteborg hade bekväma 3–0 med 

sig från bortamötet med polska 

Gliwice i den andra kvalomgång-

en. Målen gjordes då av Mattias 

Bjärsmyr, Tobias Hysén och Gus-

tav Engvall.
Ett resultat som speglade returen 

hemma på Gamla Ullevi, då det inte 

fanns speciellt mycket att rappor-

tera om i matchen när det gäller 

chanser.
Hur det slutade? 0–0.

– Det var bra att vi gick vidare och 

att ingen blev skadad. Sedan kan-

ske många andra saker lämnar mer 

att önska. Vi hade kanske velat ha 

mer kvalitet i vårt anfallsspel. Det 

blev mycket fokus på att vi hade en 

3–0-ledning, säger IFK Göteborgs 

tränare Jörgen Lennartsson till 

Viasat.
Någon sevärd match var det inte 

heller i Gibraltar, där AIK befann 

sig. AIK, femma i allsvenskan, hade 

en sen 1–0-seger med sig till Victo-

ria Stadium – som ligger precis vid 

Gibraltars flygplats.
Efter en första halvlek med en-

dast var sitt avslut på mål bytte AIK 

in Stefan Ishizaki direkt efter paus. 

Och det var han som regisserade se-

germålet.
På en kontring spelade mittfäl-

taren över bollen till Eero Markka-

nen, som placerade in bollen i nät  

i den 30-gradiga värmen.

Det tredje svenska laget som är 

kvar i kvalet, Häcken, spelade sin 

bortamatch mot Cork City senare 

på torsdagskvällen. Den var inte 

slut vid HP:s pressläggning. Där 

stod det 1–1 efter första mötet.
HP-TT 

”Bra att vi gick vida-
re och att ingen blev 
skadad”.

JÖRGEN LENNARTSSON
tränare i IFK Göteborg
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SPORTEN

Ett insläppt mål på sex tävlings-

matcher under 2016. Det är 

försvarsspelet som tagit svenska 

damlandslaget till OS i Rio.

– Vi har jobbat lite extra med det, 

vi har haft problem med det inn-

an, säger mittbacken Nilla Fischer.

Fotboll Svenska damlandsla-

get laddar just nu upp inför OS 

i Brasilien på Öland. Det blir en 

knapp vecka med träningar och 

teambuilding och på torsdag 

väntar den enda matchen innan 

första OS-matchen, mot Japan i 

Kalmar.
Det är klarblå himmel över 

den pittoreska idrottsplatsen 

Tallhöjden i Färjestaden och 

temperaturen går en bit över 

20 grader. Försvarsspelarna bör-

jar träningen för sig själva. Det 

är högt tempo och de får jobba 

hårt.
–  Det är högt tempo och 

mycket spel. Toppformen är 

inte där, men vi är där vi ska 

vara och det känns bra, säger 

Nilla Fischer.

Fischer är given som mittback i 

det svenska landslaget, i ett för-

svar som under 2016 verkligen 

har hittat rätt. Fem hållna nol-

lor i tävlingsmatcherna, enda 

insläppta målet kom i OS-kvalet 

mot Holland.

– Vi har jobbat extremt hårt 

i försvarsspelet och har hittat 

rätt i våra positioner. Vi försö-

ker bibehålla det nu och tittar 

mycket på videoklipp, hittar vi 

några tveksamheter tar vi upp 

det med en gång.

Under lägret på Öland har de 

dock inte lagt något extra fokus 

på försvarsspelet.

– Vi har inte fokuserat på bara 

en grej, det har mest blivit spel. 

Men det är klart att försvarsspe-

let måste fungera för att vi ska 

kunna göra bra ifrån oss under 

OS.
Uppladdningen inför match-

erna i Rio och Brasilia blir gan-

ska speciell. Landslaget spelar 

bara en enda träningsmatch, 

och det alltså redan på torsdag 

– två veckor innan första match-

en i Brasilien.

– Vi får se om det är en för-

del eller en nackdel. Oftast är 

det bra att få många matcher 

innan. Nu får vi väldigt många 

träningar i stället. Vi får ta det 

som att vi blir väldigt sugna på 

matcher när vi kommer till Rio.

Där väntar till att börja med tre 

gruppspelsmatcher, bland an-

nat mot värdnationen.

–  Det känns väldigt inspi-

rerande. Det är klart att det är 

extra roligt att möta värdnatio-

nen, med mycket folk på läk-

tarna och bra stämning. Det är 

ju sambafotbollens hemland så 

det blir en extra upplevelse.

Den andra träningen på 

Öland fortsatte i högt tempo. 

De f lesta deltog fullt ut. Undan-

taget var Lotta Schelin, hon går 

på ett individuellt träningspro-

gram som ska säkra att topp-

formen infinner sig till början 

av augusti.

Elin Rubensson åkte på en li-

ten smäll på foten, men det var 

ingen större fara med mittfäl-

taren. Under onsdagen väntar 

träning på matcharenan inför 

matchen mot Japan.  /tt

Försvaret är fokus i Os

Backgeneralen nilla Fischer kommer att bära en stor nyckelroll för landslaget i rio 

Foto: tt

Nu laddar han 

om mot OS

Henrik Stenson tog sin första 

majorseger i söndags

Men hur ska han nu ladda om 

till PGA-mästerskapet och OS, 

som spelas inom bara några 

veckor?

– Det blir absolut tufft, säger 

han.

GolF Två dagar efter den his-

toriska British Open-segern 

höll Henrik Stenson en press-

konferens på hemmabanan i 

Barsebäck.

Han har börjat inse vad 

han ställde till med i helgen.

– Det har börjat sjunka in, 

man börjar smälta segern lite 

mer för varje dag som går. Jag 

inser storheten i det. Det här 

var pricken över i:et efter 18 

år som golfare. Det här var 

grejen som var kvar att göra i 

karriären, även om man själv-

klart vill göra det igen nu.

–  En pojkdröm som går i 

uppfyllelse. Man blir väldigt 

ödmjuk när man ser namnen 

som står på den här pokalen. 

Man har fått skriva in sig i 

golfhistorien för alltid.

stensOn ser Fram emot att slip-

pa få frågor om när den för-

sta svenska majorsegern på 

herrsidan ska komma.

–  Det är klart att det har 

varit lite av en ryggsäck vi 

burit med oss. Förhoppnings-

vis inspirerar den här segern 

även de andra svenskarna, de 

ser att det är möjligt. Men nu 

kommer ni väl att börja fråga 

om när den andra majorse-

gern egentligen ska komma, 

säger Stenson med ett leen-

de.
Redan den 28 juli inleds 

årets sista major, PGA-mäs-

terskapet. Och efter det är 

det OS.
– Gäller att hämta hem en-

ergi och det kan man givetvis 

göra genom att njuta. Det är 

inte fel och det blir ett kort 

stopp här i Sverige innan det 

bär av till USA och sen OS tätt 

inpå. Vi behöver ladda om 

och få lite tid för oss själva 

och med familjen.

Han ser fram emot OS, 

då golfen är tillbaka på pro-

grammet.

– Det är alltiD stort att repre-

sentera sitt land, att represen-

tera Sverige. Det har jag gjort 

vid ett antal tillfällen genom 

åren och att som sportintres-

serad få vara med i OS, det 

kommer att bli riktigt kul. 

Jag har sett fram emot det ett 

antal år och kan man sedan 

göra sig själv och sitt land gla-

da genom att ta medalj så är 

det klart att det skulle vara en 

bonus också.

 
/tt

• henrik stenson

Pappa Niklas Bergström sköt 

nästan bort chansen till en fram-

skjuten placering med 286 poäng 

på tisdagens långsamma mål över 

10 meter.

Sonen Andreas däremot impone-

rade med 285 i juniorklassen.

– Det är det näst högsta jag gjort 

på tävling, det känns bra, säger 

Andreas Bergström i ett pressmed-

delande.

skytte VM i viltmålsskytte på-

går i tyska Suhl. Under tisdagen 

stod de långsamma loppen över 

tio meter på programmet med 

30 lopp på herrsidan och 20 för 

damerna.

Emil Martinsson från Osby 

Jaktskytteklubb klämde till 

med 293 (96+99+98) poäng, bäst 

av alla i seniorklassen.

– Det var lite stelt i början, 

men sedan lugnade det ner sig 

på den fronten. Jag provade att 

skjuta i förstaläget varje gång 

och det lyckades nästan. Och jag 

hade lite tur, med lite som gick 

in. Skönt, säger Emil Martins-

son i ett pressmeddelande.

niklas Bergström Från Glaskogen 

var inte lika munter efter raden 

93, 96 och 97.

– Jobbigt, var det. Riktigt job-

bigt, säger han. Det kändes bra 

i början men så sköt jag en åtta 

som jag överhuvudtaget inte 

kände, och då blev jag lite för-

siktig och så blev det alldeles för 

mycket nior av det, säger Berg-

ström i ett pressmeddelande.

Niklas Bergström ligger på en 

19:e plats inför onsdagens snab-

ba lopp.
– Jag kan inte säga att jag är 

bortskjuten, men det skulle ha 

varit någon poäng till. Hade det 

varit två poäng till hade jag va-

rit nöjd och hade jag skjutit 290 

hade det varit bra.

anDreas Bergström var i delad led-

ning i juniorklassen efter den 

första serien med 99 poäng som 

han följde upp med 95 och 91 i 

resterande serier,

– Det kändes riktigt bra. Det 

var bra och stabilt och jag fick 

en bra start. Det vill jag gärna 

ha för att hålla resten också se-

dan. Det är det näst högsta jag 

gjort på tävling, det känns bra, 

säger Andreas Bergström som 

har gjort 287 poäng som bäst i 

de långsamma loppen.

Med 285 poäng ligger han på 

en sjätteplats inför de snabba 

loppen. 
JOakim stranD

Bergström junior imponerar i VM

andreas Bergström har all anledning att vara nöjd med insatsen i de långsamma målen över 10 meter i viltmåls

skyttevm.  

Foto: RICKARD JoHANSSoN/SKYttESPoRt.SE 

användes flashduvor. Reportrar och fotografer från nio 
riksmedia närvarade. 
 
Att de svenska skyttarna verkligen var medaljkandidater 
verkade många stora medier ha förstått, och exempelvis 
hade både Aftonbladet och Expressen längre artiklar om 
skeetskyttarna i sina tjocka OS-specialtidningar. Dessvärre 
lyckades Aftonbladet i sina grenbeskrivningar dock an-
vända 2012 års regler, och inte de som nu gällde, så inför 
OS 2020 bör vi genom kontakt med dem säkerställa att 
rätt beskrivningar används. 
 
Särskild satsning på EM lerduva och VM viltmål 
Under året närvarade SvSF:s kommunikatör på EM i 
olympiskt lerduveskytte i Lonato samt VM i viltmål i Suhl, 
för att satsa lite extra på rapporteringen därifrån. Detta 
eftersom båda mästerskapen var högintressanta ur svensk 
synpunkt, med goda medaljchanser och med EM som sista 
mästerskap innan OS för lerduveskyttarna. Framför allt 
var närvaron på VM i viltmål lyckad då mästerskapet blev 
en svensk medaljfest, och våra dagsaktuella bilder och 
texter syntes i stor grad i många lokala medier i skyttar-
nas ”täckningsområde”. 
 
Skyttesporten i TV 
Även i år har kanalen Viasat 16 HD sänt flera av de 26 
minuter långa sammandrag från skyttets världscup som 
ISSF-TV levererat. Av tekniska skäl kunde Viasat inte sän-
da sammandraget från första världscupen i Bangkok, men 
sammandrag från såväl Rio de Janeiro som München, Baku 
och San Marino sändes minst sex gånger vardera. 
 
Viasat var även sändande bolag från OS i Rio de Janeiro. 
Från grundomgångarna från skyttesporten fanns dess-
värre inga TV-bilder att sända, men alla skyttesportens 
finaler kunde ses på Viaplay. Sex av 15 event sändes med 
svenska kommentatorer. Med två svenska finalister i her-
rarnas OS-skeet valde Viasat att stuva om i TV-tablån så 
att skeetfinalen sändes direkt i huvudkanalen TV3, live på 
prime time – 20.00. Enligt HotTop TV-statistik från MMS 
(Mediamätning i Skandinavien) sågs finalen av 463 000 
tittare. 
 
Hemsidan 
Hemsidan www.skyttesport.se har i vanlig ordning varit 
vår huvudsakliga kommunikationskanal för att meddela 
viktigheter till skyttar och föreningar. En stor uppdate-
ring av IdrottOnline störde mätningen av besökare så att 
inga fullständiga besökssiffror för hela året kan fås, men 
bara för årets första fyra månader hade enbart startsidan 
78 000 unika sidvisningar. 
 
Sociala medier 
SvSF har under året fortsatt att jobba aktivt med vissa 
sociala medier, med målsättningen att ge en positiv bild av 
skyttesporten och skapa ett mervärde, samt sprida infor-
mation till såväl skyttar som ickeskyttar. Vi vill helt enkelt 
ta chansen att synas lite extra genom att finnas där folket 
redan är. 
 

Åtminstone kvantitativt verkar arbetet löna sig. I slutet 
av november 2016 nådde vi 5 000 som gillar SvSF på Fa-
cebook, en fördubbling i antalet gillare jämfört med vid 
årsskiftet. Ett positivt besked då en större publik där för-
hoppningsvis kan främja hela skyttesporten. Stora svenska 
internationella framgångar är naturligtvis att tacka för en 
hel del av det ökade intresset, då bara inlägget om Marcus 
Svenssons OS-silver visades/nådde 58 000 Facebookan-
vändare och gjorde att SvSF hittades av en ny publik. Un-
der året har noterats att det inte bara är det allra senaste 
inlägget som röner uppmärksamhet, utan också lite äldre 
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ÅMOTFORS. Cykel

Thommy klar för 
start i veteran-NM

Årets veteran-NM i cykel 
avgörs i Sunne 6-7 augusti, 
och i den svenska truppen i 
H55-klassen återfinns allt-
så Åmotforsbon Thommy 

Flognfeldt, som till vardags 
tävlar för Skoghall.

– Jag har blivit uttagen i 
både linje och tempo, och jag 
kommer att köra båda lop-
pen i landslagsfärger, säger 
Thommy.

– NM kan man köra även 
om man inte är med i lands-
laget, men jag kommer 
att köra för det, fortsätter 
Thommy, som är en av fyra 
herrar som redan nu fått 
förbundets förtroende i sin 
klass.

I NM kommer Sverige att 
ställa upp med fem herrar i 
varje åldersklass, men efter-
som SM avgörs sista helgen 
i juli har förbundsledningen 

tvingats hålla platser öppna 
i truppen.

Detta då de svenska mäs-
tarna har rätt till en plats i 
NM-truppen.

–  SM brukar inte ligga 
så nära NM, men för mig 
spelar det ingen roll. Jag 
brukar återhämta mig gan-
ska snabbt så det ska inte 
vara något problem, säger 
Thommy, som tänker köra 
SM-tävlingarna, som i år av-
görs i Halmstad.

Hittills under säsongen 
har Thommy radat upp topp-
placeringar i SWE-Cupen, 
där han redan säkrat total-
segern i tempocupen, så in-
för SM är han en av de allra 

största medaljfavoriterna.
Förhoppningar om medalj 

har Thommy även inför NM.
– Jag får se till att bli bäste 

svensk först, sedan får vi 
se hur långt det räcker. Det 

finns bland annat tre dans-
kar som tillhör världseliten i 
vår åldersklass och en riktigt 
stark norrman, Jan Bodin, så 
det kommer att bli tufft att 
ta medalj om alla kommer 

på NM, avslutar Thommy.

Fredrik Tholén 
0570-71 44 26
fredrik.tholen@
arvikanyheter.se

Om två veckor avgörs 
årets upplaga av Nord-
iska Mästerskapet 
Masters i Sunne, och med 
i den svenska truppen till 
såväl linje- som tempo-
loppet finns Thommy 
Flognfeldt.

– Jag hoppas på att 
ta en medalj i alla fall. 
Sedan, om det är realis-
tiskt att ha som målsätt-
ning, det får vi se, säger 
Thommy.

Thommy Flognfeldt från Åmotfors har blivit uttagen i den svenska truppen till veteran-NM, som avgörs i Sunne om två veckor. 
FOTO: AN-ARKIV 

SUHL. Viltmålsskytte

VM i viltmålsskytte har allt-
så under veckan gått av sta-
peln i Suhl, Tyskland, där de 
två Glaskogen-skyttarna An-
dreas och Niklas Bergström 
har fått vara med och repre-
sentera Sverige.

Och lagmässigt var det 
närapå full utdelning för 
seniorherrarna, då man tog 
silver i tre av lagtävlingarna. 
I två av dem, båda över tio 

meter, fanns Niklas med i 
det vinnande laget.

– Ja, det får jag vara nöjd 
med. Jag hade inga jätteför-
hoppningar inför VM indivi-
duellt, det var laget jag hade 
störst mål med, menar Nik-
las, som slutade på 17:e plats 
i de regelbundna loppen 
över tio meter under onsda-
gen, med totalt 568 poäng, 
för att under gårdagen pla-

cera sig som 20:e man i de 
blandade loppen, med 373 
poäng totalt.

– Placeringarna är inget 
att skryta med, men när det 
är lag är det jämnheten som 
avgör. Det blev några poäng 
för lite i varje serie, jag hade 
en alldeles för hög anspän-
ning. Men jag såg mig själv 
som tredje man, jag var inte 
i bästa formen.

– Jag är nöjd över att jag 
inte sköt bort mig totalt i alla 
fall.

Nära särskjutning
För Niklas son, Andreas, har 
det dock gått lite bättre indi-
viduellt sett. 

Han inledde veckan med 
att ta en fin niondeplats i sin 
debuttävling, på 50 meter 
regelbundna lopp, för att 
sedan vara snäppet värre 
med en sjundeplats på de 
blandade.

Över tio meter blev han 
åtta respektive sjua i de 
regelbundna samt de blan-
dade, och i de sistnämnda 
var ha dessutom uppe och 
nosade på en medalj, då det 
såg ut som att han skulle få 
skjuta isär om bronset.

Men det var han dessvärre 
en poäng ifrån till slut, men 
kunde trösta sig med ännu 
en topp tio-placering, den 
fjärde av fyra möjliga då han 
slutade på en sjundeplats.

– Det är jag väl nöjd med, 
och skyttet har motsvarat 
förväntningarna, säger han 
sammanfattningsvis i ett 
pressmeddelande.

Sammanlagt har Sve-
rige tagit sju medaljer, med 
bland annat två individuella 
guld från Emil Martinsson.

Oscar Walldén

BRA INSATSER. Far och son Berg-ström, Niklas och Andreas, har under veckan funnits på plats i Tyskland för att vara en del av den svenska trup-pen i viltmåls-VM.
Där har det blivit två lagsilver för Niklas på 10 meter, samt en rad fina placeringar för Andreas i sin interna-tionella mästerskapsdebut.
– Det blev väldigt bra utdelning, konstaterar Niklas.

Dubbla lagsilver för Niklas i VM

Niklas, till vänster, tillsammans med lagkamraterna Emil Martinsson och Jesper Nyberg. FOTO: SKYTTESPORT.SE 

TOG MEDALJ. Niklas Bergström, från Glaskogens Jaktskytteklubb, hade inget värre lyckat VM individuellt sett, men med laget knep han inte mindre än två silver.   FOTO: JOSEFIN WARG/SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETAndreas Bergström är nöjd med sitt första mästerskap på internationell nivå. 
 FOTO: JOSEFIN WARG/SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET
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BYDGOSZCZ. Friidrott

Kaiza klar för 
JVM-final i Polen

Förra året överraskade Kai-
za Karlén rejält i sitt första 
stora mästerskap när hon 
sensationellt knep silvret 
i ungdoms-VM, då hon tog 
sig vidare som elfte bästa 
från kvalet men sedan i fina-
len slog till med ett hopp på 
6,24 – vilket var ett mäktigt 
personbästa då.

I år, på junior-VM i polska 
Bydgoszcz, visade hon re-
dan i kvalets första hopp att 
hon blir någon att räkna med 
även denna gång, då hon fick 
till ett hopp som mätte 6,21.

– Det skulle ha varit lite 
drygt att få övertramp i för-
sta, så det var jätteskönt, 
medger supertalangen Kai-
za, som till vardags tävlar 
för KFUM Arvika.

Men det var dock det an-
dra hoppet som verkligen 
skulle ta henne högt upp i 
resultatlistan. Med 6,29 – 
vilket är nytt personligt re-
kord – slog hon sig in på en 
tredje plats totalt i kvalet, 

samtidigt som hon vann sin 
grupp.

Det skilde inte heller så 
fruktansvärt mycket fram 
till de enda två som lycka-
des få till ännu bättre hopp, 
då tyskan Sophie Weissen-
berg hoppade 6,34 medan 
fransyskan, Hilary Kpatcha, 
även hon slog till med ett 
personligt rekord, 6,32, i det 
tredje och sista hoppet.

Finns mer att hämta
Ändå var inte jättehoppet 
på något sätt perfekt för 
17-åringen:

– Jag fick en väldig höjd 
på hoppet, och jag tror inte 
att jag var riktigt beredd på 
det, jag har blivit snabbare 
och explosivare på senaste 
tiden. Jag hade några centi-
meter kvar på plankan, och 
jag hade framåtrotation så 
jag fick inte fram benen or-
dentligt, berättar Kaiza.

– Men det var riktigt kul 
att det blev så långt. Jag har 
aldrig gjort två så här långa 
hopp på en tävling förut, 
konstaterar västvärmländ-
skan, som alltså menar 
att det finns ännu mer att 
hämta:

–  Det kan nog bli runt 
6,40 om jag får en perfekt 
plankträff och samtidigt får 
fram fötterna bättre.

En, givetvis, efter två bra 
kvalhopp, motiverad Kaiza 
ser nu fram emot finalen, 
som avgörs redan ikväll.

– Så sjukt att man kvalar 
in som trea till finalen. Jag 
har lärt mig att man inte ska 
titta för mycket på ranking-
listan, vad som helst kan 
hända. Nu ska jag flyga och 
hoppa så långt jag bara kan i 
morgon (läs i dag).

Oscar Walldén

Årets junior-VM i Polen 
och Bydgoszcz inleddes 
på bästa möjliga sätt, 
mer eller mindre, för 
Arvikatjejen Kaiza Karlén 
i går förmiddag.

Hon slog nämligen till 
med det tredje längsta 
hoppet i kvalet, 6,29 
– vilket är personligt 
rekord.

– Det känns jättebra, 
det var inte ens ett bra 
hopp, säger en mycket 
glad 17-åring. Arvikatalangen Kaiza Karlén slog återigen till med ett nytt personbästa i VM, då hon i går förmiddag fick till det tredje längsta hoppet, 6,29, vilket räckte till final i årets JVM.

NORESUND. Golf

Uppsving för 
golfveckan på Noresund

– Vi har i stort sett dubbelt 
så många startande i år som 
vi hade ifjol, konstaterar 
Bengt Ekenberg.

– I måndags spelade vi en 
partävling, Tre gringos, och 
då hade vi 196 startande. I 
lilla Eda är det fantastiskt 
tycker jag.

Tre gringos inledde årets 

golfvecka, och segrare i täv-
lingen blev hemmaspelarna 
Anders och Andreas Kort-
fält, som spelade ihop 44 
poäng över de 18 hålen.

Sällskap på prispallen fick 
de av två andra hemmapar 
som båda spelade ihop 43 
poäng – Jimmy Harju och 
Tony Arntsson på andra-
platsen och Staffan Tärn-
brant och Sören Nilsson på 
tredjeplatsen.

God uppslutning var det 
även under tisdagen, då en 
flaggtävling stod på pro-
grammet.

– 72 slag är banans par. 
Du får slå dem plus de slag 
du har i handicap, sedan sät-
ter du ner en flagga, och den 
som kommer längst med 
sin flagga vinner, förklarar 
Bengt, som fick se hemma-

spelaren Jonas Rauseus ta 
sig ändå till och med utsla-
get på det 21:a hålet innan 
hade gjort av med sina slag.

Näst bäst lyckades Simon 
Toft, Lagans BK, som slog 
ut på det 20:e hålet och trea 
slutade Viktor Brage, även 
han Lagans BK, som slog ut 
på det 19:e hålet.

I onsdags spelades det 
en singeltävling som var 
uppdelad i tre klasser. I A-
klassen blev det seger för 
Christian Gunnerbom, Arvi-
ka GK, på 66 slag, i B-klassen 
segrade Jesper Moberg, Ek-
holmsnäs GK, på 66 slag och 
i C-klassen blev det seger för 
Sören Nilsson, Eda GK, på 50 
poäng.

Fredrik Tholén

Den här veckan arrang-
erar Eda GK sin årliga 
golfvecka, och uppslut-
ningen har varit god på 
banan vid Noresunds 
herrgård.

– Vi har haft uppemot 
200 startande i någon 
tävling. Det är ett enormt 
uppsving gentemot 
tidigare, och det tycker 
vi är jättekul, säger Bengt 
Ekenberg, pro på Eda GK.

SUHL. Viltmålsskytte

Dubbla lagsilver för Niklas i VM

LOS ANGELES. Crossfit

Pia Gund tog sig till final

Pia Gund tog sig alltså till 
final i Master Women 60+ i 
inofficiella VM i crossfit.

Finalen avgjordes sent i 
gårkväll och inför densam-
ma hade Pia, på sin femte 
plats, 24 poäng upp till en 
pallplats.

Pia Gund svarade för 
en stark insats under ons-
dagens två tävlingspass i 
Crossfit Games och avance-
rade till femte plats i start-

fältet, trots att hon fick slita 
ont under eftermiddagspas-
set i den 30-gradiga värmen 
inne på StubHub Center.

– Då var det kämpigt och 
benen kändes fortfarande 
stumma efter morgonens 
fyra gånger 600 meters löp-
ning, berättar Pia.

Under gårdagens första 
tävlingspass valde Pia att 
dra ner på tempot något för 
att inte riskera sin finalplats, 
men hon placerade sig ändå 
som nia efter tre varv med 
cleans, chest to bar och lyft 
av medicinboll vägandes 36 
kilogram.

I och med det resultatet 
tog hon in på täten, och inför 
finalen hade hon alltså 24 
poäng upp till en pallplats.

– Jag är mer än nöjd, sä-
ger en svettig Pia efter går-
dagens första insats.

– Jag drömde om en final-

plats, men vågade inte tro 
på det i förväg, konstaterar 
hon.

Pia Gund svarade för två 
starka insatser under 
den andra tävlingsdagen 
i Crossfit Games och av-
ancerade till femte plats.

Den placeringen behöll 
hon över gårdagens för-
sta omgång, och Pia var 
därmed en av tio delta-
gare som gjorde upp om 
segern i den avgörande 
finalen i gårkväll.

Pia Gund gör tummen upp 
sedan hon kvalat in till 
finalen. FOTO: PRIVAT 
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Frölunda har värvat klart – Donovan siste man
Mästarklubben Frölunda har värvat klart inför kom-mande säsong i hockeyli-gan SHL. Det sista nytill-skottet blev Matt Donovan, 26-årig back från USA.

Ishockey. Han kommer 

närmast från Rochester i AHL, men har tidigare spelat i NHL med New York Islanders.
Omsättningen på spela-re har varit hög i Frölunda efter vårens seger i SM-fi-nalen mot Skellefteå. 

Elva nya spelare är klara, medan ungefär lika många lämnar klubben. Bland förlusterna finns målvakten Lasse Johans-son, backen Lukas Bengts-son och forwarden Andre-as Johnson, som alla flyt-

tar till klubbar i NHL. Slutspelets poängkung Artturi Lehkonen ska ock-så över och träna med Montreal.
Bland nyförvärven märks kanadensarna Dan Bakala (målvakt) och Jo-

nathan Sigalet (back från Luleå), norske backen Mattias Nörstebö (Bry-näs), forwardsduon Victor Olofsson och Carl Grund-ström från Modo, och Si-mon Hjalmarsson från CSKA.

Linnéa gick på ett under par
hok. Bättre dag för dag.Det har varit melodin för Linnéa Johansson i inledningen av amatör-EM i golf som avgörs på Hooks GK.

När tävlingen inleddes i onsdags gick Linnéa runt på par, 72 slag.I torsdagens andrarun-da blev det snäppet bättre. Linnéa gick på ett under par och med totalt 143 slag är hon nu femte bästa svens-ka.
Diane Baillieux, Bel-gien, leder på slag un-der par.

sUhL. - Det blir så när man är irriterad på sig själv och det är något man vill rätta till. Idag lyckades jag att koncentrera mig på varje skott, förklarar Emil, som efter 40:e tävlingsskottet sträckte en knuten näve i luften av den anledning-en.

Med 193 poäng i första omgången delade han an-draplatsen med två andra skyttar, men med 197 i an-dra omgången och 390 poäng totalt var det inget 

snack. Resultatet var en poäng högre än vid segern i Granada för två år sedan och personligt rekord på den internationella are-nan.
– Jag klarade målet att hålla mig innanför nian i första omgången och sen gick andra jättebra. Var inte nervös, kände mig komfortabel och kände mig inte rädd för att miss-lyckas. Är stolt över att övervunnit det, analyserar Emil efteråt.

Tillsammans med lag-

kompisarna Niklas Berg-ström och Jesper Nyberg blev det 1135 poäng och silver i lagkampen en pin-ne före Nordkorea. Fin-land med alla tre skyttarna bland de åtta bästa vann på 1146 poäng. Smått his-toriskt att Ryssland som fyra hamnade utanför en lagpall i viltmål.

om emils namn är stort i skyttevärlden ur resultat-synpunkt, så är han minst lika stor ur ledarsyn-punkt. Exempel på detta 

är en händelse under damjuniorernas medalj-match, där geväret gick sönder för en fransk tjej i semifinalen.
– Hon grät förtvivlat och juryn gick på om att det visst fungerade, vilket det inte gjorde. Jag frågade Krister Holmberg (Fin-land) om han ville hjälpa till. Vi bytte ut lite kompo-nenter och skruvade ihop bössan, så att hon kunde skjuta bronsmatchen, be-rättar Emil.

Två guld och ett brons 

individuellt samt tre lag-silver blev facit för Delary-sonen, som redan bundit upp sig för två säsonger till.
– Jag har bundit upp mig på att bygga banorna vid nästa VM i Sydkorea 2018 och även lämnat för-slag till EM i Baku 2017, och då vill man ju vara med och tävla också, av-slöjar Emil avslutningsvis.

VM avslutas under freda-gen med damernas bland-lopp samt uppvisning i en nya mixedlagtävling, där Emil Martinsson och Lou-ise Samuelsson utgör det svenska inslaget.

MIkaeL sVensson

●● Det är inte första gången som en plankträff eller poängkrasch 
renderat i ny medalj. Viltmålsskytten Emil Martinsson reste sig 
från onsdagen och klippte VM-guldet i torsdagens blandlopp.

Emil Martinsson visade åter prov på att han tillhör de bästa av de bästa. Under blandloppen slog han till och tog VM-guld. Foto: SvenSka SkytteSportFörbundetEmil Martinsson reste sig och tog nytt guld

Bra inledning av Alexander
Le VaUdreUIL. Växjö Golfklubbs stjärnspela-re Alexander Björk fort-sätter att spela bra.När Le Vaudreuil Golf Challenge inleddes i Frankrike på torsdagen gick han runt de 18 hå-len på 67 slag, fyra un-der par.

Med den fina för-starundan är Alexan-der bäste svensk. Näst bäst bland de blågula är Mikael Lundberg på tre under par.
Tyske Sebastian Heise-le gick runt på åtta un-der par och leder med ett slag före skotten Ross Kellett.

VBS-lag till kvartsfinal i Boule-SM
Växjö BS hade fem trip-pellag i farten när Boule-SM i Malmö fortsatte på torsdagen.

MaLMö. Det var i V 55 som Jan Eriksson, Ber-nardo Espejo och Bir-gitta Järlestam fixade en kvartsfinalbiljett ef-ter två segrar i poolen och vinst i åttondelsfi-nalen.
I V 65 vann Göran Gustafson, Rudolf Jarz och Claes Svensson två poolmatcher,  en 32-delsfinal och en 16-delsfinal. I åttonde-len blev det knapp för-lust med 11–13.I öppen trippel vann Jens Edvardsson, Mag-nus Gustavsson och Ro-bert Nilsson två pool-matcher, men i 32-dels-finalen blev det förlust.Karin Karlsson, Bir-gitta Westerlund och Margareta Lundqvist förlorade två matcher i V 65-poolen.

Det gjorde även Sven-Olof Carlsson, Ulla Gus-tavsson och Lars Pet-tersson i öppen trippel.
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BROTTNING. Totalt fyra SM-medaljer till BK Orion

så att han skulle vinna lätt 

mot Fahim. Said tog också 

ledningen med 2–0, men ef-

ter det kom Fahim tillbaka. 
Då blev motståndaren 

väldigt frustrerad medan 

Fahim höll sig lugn matchen 

igenom, berättar Hofmann.
– Jag ville utnyttja min 

snabbhet när jag valde att 

byta viktklass. Det var 

många afghaner som var 

och kollade på SM-finalen 

och de hejade fram mig på 

ett häftigt sätt, konstaterar 

den lyriske svenska mästa-

ren som vann med 7–2 mot 

antagonisten.

Det blev ytterligare två 

medaljer som bar BK Orions 

signum under SM-veckan i 

Norrköping. Edadullah Te-

mori tog ett silver i U69 kilo-

gram och Hannes Hofmann, 

son till tränaren Fredrik, 

bärgade ett guld i U46.
Klubben blev därmed den 

näst mest framgångsrika på 

ungdomssidan och fjärde 

bästa totalt.

Marcus Ljungberg054-19 90 00marcus.ljungberg@nwt.se

Fyra av BK Orion-brottarna som deltog i SM. Från vänster: Qayum Naimi, Hannes Hofmann 

och Edadullah Temori. Sittande: Fahim Naimi.

”Det var mitt första SM-guld så det var otroligt stort”, konstaterar Hannes Hofmann i den 

blåa munderingen.

Tränaren Fredrik Hofmann 

var stolt över den stora 
medaljskörden under 

mästerskapet i Norrköping.

Fastande Fahim bäst i Sverige

KANOT.  Under onsdagen paddlade 

Karlstads Moa Wikberg hem sin tredje 

SM-medalj i Hofors när hon blev trea i 

D22-klassens A-final på K1 1000.

– 1000 meter är ju inte direkt favorit-

distansen men jag är nöjd med bronset 

och jag känner att jag är med på ett helt 

annat sätt än tidigare under säsongen, 

säger Wikberg, som fixade både ett silver 

och ett brons dagen innan, i ett pressmed-

delande.Vann gjorde Karin Johansson från 

 Lidköping och tvåa blev Linnea Sten-

sils.
I distansens B-final blev Arvikas Hanna 

Falk tvåa, drygt fyra sekunder bakom vin-

naren Julia Seger.

Wikberg fixade tredje SM-medaljen

ISHOCKEY. Nära att gå till domstol – igenJohansson förlänger 
med Washington Capitals

Det såg ut som att den 

Landskronabördige forwar-

dens öde skulle avgöras i 

skiljedomstol för andra året 

i rad. Med endast tre minu-

ter kvar kom dock beskedet 

att Capitals och Johansson 

kommit överens om ett tre-

årskontrakt, skriver Wash-

ington Post.Enligt en källa till samma 

tidning har 25-åringen en 

klausul som gör att han kan 

negligera en övergång till 

vissa lag i NHL.Kontraktet är värt 13,75 

miljoner dollar – vilket mot-

svarar knappt 120 miljoner 

kronor. Det gör att skåning-

ens träff mot det rådande 

lönetaket blir 4,58 miljoner 

dollar.
På 475 matcher för huvud-

stadslaget, slutspel inräk-

nat, har Johansson noterats 

för 254 poäng.
Marcus Ljungberg054-19 90 00marcus.ljungberg@nwt.se

Förre FBK-spelaren Mar-
cus Johansson kommer 

att spela i Washington 
Capitals även nästa sä-

song – trots att de bägge 

parterna länge var oense 

om lönen. 

Marcus Johansson blir Capitals trogen. 
FOTO: ALEX BRANDON

CROSSFIT.  Pia Gund kämpade på bra un-

der det andra delmomentet av inofficiella 

VM för Crossfit Games i Los Angeles. Hon 

låg placerad på en tolfteplats efter det för-

sta, men lyckades jobba upp sig hela vägen 

till en delad andraplats i och med sina 94 

poäng i det andra momentet. 

Gund hann också med den tredje del-

grenen. Där gick det dessvärre inte lika 

bra som det andra och hon skrapade ihop 

76 poäng vilket gjorde att värmlänningen 

halkade ner några placeringar. Efter tre 

avklarade delmoment ligger svenskan 

på en sjätteplats inför den fjärde deltäv-

lingen.
Leder gör australiensiskan Karen Miller 

som kammat ihop 254 poäng, Gund ligger 

28 poäng efter.

Gund är med i toppen i Los Angeles

SKYTTE. Framgångar för familjen BergströmSverige tog  silver i VM

Tävlingen tio meter regel-

bundna lopp fortsatte i dag 

med de snabba loppen på 

viltmåls-VM. Svenskarna 

hade även hopp om indi-

viduella medaljer i herrse-

niorernas klass, men tyvärr 

tog det stopp redan i grun-

domgången. I stället fick de 

glädjas åt framgångarna i 

lagtävlingen där de knep åt 

sig en silvermedalj. Det var 

det andra svenska lagsilv-

ret i mästerskapet. Trion 

Martinsson, Bergström och 

Nyberg sköt till sig 1713 po-

äng ihop vilket räckte hela 

vägen till andraplatsen.
Finland var de som sköt 

bäst och vann med ynka 

fem poängs marginal ner till 

svenskarna.– Det var väl vad vi hop-

pats på, och att vi kunde slå 

ryssarna, för det gör man ju 

inte varje dag. Så det var ju 

roligt. De är ju fruktansvärt 

jämna och brukar ju vinna. 

Men vi gjorde det vi skulle, 

ingen glänste och ingen 

föll, berättar Glavaskytten 

Bergström i ett pressmed-

delande.
– Vi var inom den toleran-

sen för vad var och en skulle 

vara, men kanske i den lägre 

delen i dag, tillägger han.
Niklas son Andreas gjorde 

också han en fin insats, och 

placerade sig på en åttonde-

plats i juniorernas tävling.
Arvid Malmsköld

Sveriges lag tog under 
onsdagen sitt andra sil-

ver på viltmåls-VM. Laget 

med värmlänningen 
Niklas Bergström, Emil 

Martinsson och Jesper 
Nyberg knep andra-

platsen med endast en 
poängs marginal ner till 

Ryssland. Även i kampen 

om individuella medaljer 

var två av svenskarna 
med länge, men utan 

framgång. 

Niklas Bergström klappar om guldkollegan Emil Martinsson. 

 

FOTO: SKYTTESPORT.SE 
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HV71 värvar amerikansk back

Ishockey. HV71 förstärker på backsidan inför den 

kommande SHL-säsongen. 

Den amerikanske backen Dylan Reese har skrivit 

på för ett år. 

31-årige Reese kommer närmast från spel Spring-

field Falcons som tillhör NHL-laget Arizonas organi-

sation.
”Det är en skicklig back som är användbar i samtli-

ga spelformer. Dessutom har han fina ledaregenska-

per, vilket är viktigt i vår relativt unga backbesätt-

ning”, säger sportchefen Johan Hult på klubbens 

hemsida.
Dylan Reese har spelat 78 matcher i NHL för New 

York Islanders, Pittsburgh och Arizona.

Zlatan kan vittna i förtalsrättegång

Brott. Zlatan Ibrahimovic är åberopad som vittne i 

den förtalsrättegång som ska hållas i Värmlands 

tingsrätt i höst. Det enskilda åtalet handlar om att 

Zlatan Ibrahimovic anser att tidigare förbundskapte-

nen i friidrott, Ulf Karlsson, utsatt honom för grovt 

förtal i samband med en träff anordnad av Värmlands 

idrottshistoriska sällskap.

Zlatan är kallad som vittne. 
Foto: Christophe ena

Matilda Rapaport 

avliden efter 

olycka i Chile

Den svenska friåkaren 

Matilda Rapaport har avli-

dit. Det var i torsdags som 

30-åringen skadades i en 

olycka under en filmin-

spelning i Farrellones i 

Chile.

AlpInt. Rapaport drogs 

med i en lavin och blev 

begravd i snön under en 

lång tid. Hon fördes till 

sjukhus i Santiago, men 

avled till följd av kompli-

kationer orsakade av sy-

rebrist, uppger Svenska 

skidförbundet i ett press-

meddelande.

”Det är en fruktans-

värd händelse med en 

olycklig utgång som är 

väldigt svår att ta in. Våra 

tankar går närmast till 

Matildas nära och kära 

och vi kommer från 

Svenska Skidförbundet 

göra allt vi kan för att 

stötta dem i denna svåra 

stund”, säger den alpina 

sportchefen Tommy Eli-

asson Winter.

Rapaport var gift med 

den svenska världscupå-

karen Mattias Hargin.

När Rapaports olycka 

blev känd i skidvärlden 

väckte den stor förstäm-

ning och svenskan fick 

uppmuntrande ord från 

mängder av tidigare akti-

va, däribland Anja Pär-

son och Julia Mancuso.

Rysk dopning beordrad av regeringen

Antidopningsbyrån Wada 

meddelar att Rysslands 

regering och säkerhets-

tjänst beordrat och mörkat 

rysk dopning.

olympIskt (tt-AFp-reu-

ters). Det gäller inför och i 

samband med att landet 

arrangerat friidrotts-VM 

2013, vinter-OS året därpå 

och sim-VM i fjol.

– IOK kommer inte att 

tveka att utfärda hårdast 

möjliga åtgärder mot de 

idrottare eller organisatio-

ner som är inblandade, sä-

ger IOK:s ordförande Tho-

mas Bach.

Måndagens rapport rik-

tar svidande kritik mot 

Ryssland som idrottsna-

tion. Fusket har varit ut-

studerat, omfattande – 

och har förgreningar högt 

upp i den ryska regerings-

apparaten.

Rysslands president 

Vladimir Putin sade i en 

kommentar att Wadas rap-

port grundar sig på en 

enda mans slutsatser.

suhl. Trots bronset från 

helgens regelbundna lopp 

var Emil Martinsson inte 

helt nöjd så långt. Desto 

nöjdare var tonläget då vi 

når honom i väntan på 

prisutdelningen och på 

väg till dopingkontrollen 

på måndagseftermidda-

gen. Ett besök där är obli-

gatoriskt innan guldme-

daljen hämtas ut.

– Idag får man vara nöjd. 

Onödigt nervöst på slutet, 

jag hade ju kunnat vänt på 

serierna. Hade kanske lite 

tur, men samtidigt har det 

känts bra, sa Emil då gul-

det i blandlopp på 50 me-

ter var säkrat.

Med 197 poäng av 200 

möjliga i den första om-

gången parkerade Mar-

tinsson som fyra, medan 

gårdagens vinnare Maxim 

Stepanov, Ryssland, tagit 

kommandot med 199 po-

äng.
Alltmedan ryssen sänk-

te sig via 193 till 392 po-

äng, ökade svensken foku-

set. Nu var det Emil som 

dundrade in 199 och där-

med summerades till 396. 

Samma segerpoäng som 

krävdes vid VM i Granada 

för två år sedan.

– Skyttet funkade hela 

vägen, men däremot blev 

det jäkligt nervöst de fyra 

sista skotten. Sen är det 

helt fantastiskt med två 

smålänningar i topp, kon-

staterar Emil.

Jesper nyberg inledde 

med 198 och fyllde på med 

195 fram till totalpoängen 

393, vilket gav silver efter 

Emil.
Smålänningarna följdes 

av Stepanov samt nordko-

reanen Myong von Pak och 

finländaren Tomi-Pekka 

Heikkilä, som tvingades 

till särskjutning om bron-

set andra dagen i rad.

Med norrbottningen 

Rickard Johansson som 

tredje kugge i laget sum-

merades blågult till 1167 

poäng, vilket gav silver-

platsen bakom smått 

omöjliga Ryssland på 1172 

och före trean Ungern på 

1159.

redan på måndagskväl-

len var det dags att stiga 

inomhus för träningen till 

luftgevärsdisciplinerna på 

10 meter. De regelbundna 

loppen avgörs tisdag-ons-

dag och blandloppen tors-

dag.

– För min del satsade jag i 

första hand på 50 meter 

denna gången. Kul om vi 

kan tampas i lagtävlingar-

na och sen jäklas lite indi-

viduellt också, men där jag 

räknar jag inte med något, 

avslutar en nu nöjd Emil 

Martinsson.
mIkAel svensson 

●● Guld och silver individuellt samt lagsilver. Smålänningarna 

Emil Martinsson från Delary och Jesper Nyberg från Böjeryd 

fixade svenskt medaljregn vid VM i viltmål i tyska Suhl.

VM-guldet till 

Emil Martinsson
En mycket nöjd Emil Martinsson sköt sig hela vägen till VM-guld i viltmål. 

Foto: JoseFin Warg

Idag får man vara 

nöjd. Onödigt nervöst 

på slutet, jag hade ju 

kunnat vänt på seri-

erna. Hade kanske lite 

tur, men samtidigt har 

det känts bra.

emIl mArtInsson

Christer Svensson promenerade 

hem två brons på veteran-EM

växJö. Gång-utövaren Christer Svensson deltog i EM 

för veteraner som gick nere i Algarve i Portugal.

Svensson tog först brons på distansen 10 kilometer 

efter att ha gjort en stark slutspurt och gått från fjärde 

till tredje plats under den avslutade kilometern. Se-

nare tog Svensson även brons på 30 kilometer.

Viltmåls-VM, med SvSF:s bilder, i media.  
Faksimil av tidningssidor i Hallandsposten, Smålandsposten, 

Värmlands Folkblad, Arvika Nyheter och Nya Wermlands Tidning.  
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inlägg och bilder ses, och det är positivt. För att fortsätta 
ha ett dagligt flöde på Facebook i slutet av året, trots lågsä-
song vad gäller mästerskap och stora tävlingar, valde vi att 
i december publicera en julkalender där vi på rim dagligen 
(till och med julafton) tittade tillbaka på stora höjdpunk-
ter från året och annat skytteintressant. Att än en gång ge 
uppmärksamhet till positiva händelser från året är enkelt 
och något som vi bör fortsätta med. 
 
Sett över hela året visades våra inlägg på Facebook i ge-
nomsnitt för 5155 personer per inlägg, vilket är en ökning 
med nästan 4000 jämfört med 2015. OS-silverinlägget 
skapade dock en kraftig topp som drar upp genomsnittet. 

På Instagram delar vi med oss av skytterelaterade bilder 
och filmklipp, som vi ibland också delar på Facebook. Vi 
uppmuntrar även andra till att använda hashtaggen  
#skyttesport för bilder som är kopplade till SvSF:s verk-
samhet. Dessvärre används hashtaggen emellanåt även till 
skyttebilder som inte rör vår verksamhet. Vid årsskiftet 
2016–2017 hade SvSF strax under 1000 följare på Insta-
gram. 
 
Vårt bildarkiv på Flickr används primärt för att ha en 

plattform att publicera bilder på varifrån media kan hämta 
hem dem högupplöst, och det ser vi med jämna mellan-
rum att de gör.  
Vi använder också Flickr för publicering av bilder från 
specifika tävlingar också. Då är skyttar, ledare, deras nära 
och kära den primära målgruppen. I dessa fall har an-
tingen SvSF:s egna representanter eller tävlingsarrangörer 
varit fotograf. Bilder från 2016 års Swedish Cup-helg hade 
17 000 visningar, fält-SM-bilder sågs 1 700 gånger och 
bilder från pistol-SM hade nästan 700 visningar, så täv-
lingsbilder är uppenbarligen populärt. 
 
Informationsmaterial 
Sporadiska beställningar av SvSF:s informationsmaterial i 
form av affischer och broschyrer kommer ibland från sek-
tioner, distrikt och föreningar, främst när det vankas prova 
på-aktiviteter.
 

SM-veckan 
Riksidrottsförbundets SM-veckan är ett arrangemang 
som samlar flera idrotters SM under en och samma 
vecka på en och samma plats. SVT är sändande part 
till SM-veckan. Under 2016 deltog skyttesporten på 
sommarens SM-vecka i Norrköping i början av juli. 
Vikbolandets Lokala Jaktvårdsförening arrangerade 
då SM i lerduvedisciplinen Compak Sporting. SvSF:s 
kommunikatör var engagerad som kontaktperson mot RF 
och som kommunikationsansvarig, och under själva SM-
helgen var Spännar Mats Eriksson på plats som ansvarig 
för kommunikationen. 
 
Eftersom TV-sändningar kräver fiberkoppling, bland 
annat, var skyttesporten inte aktuellt för livesändning av 

Therese Karlsson, Roslagens JSK, blev trea på SM i Compak Sporting. SVT gjorde reportage om Rebecka Bergkvist i samband med SM-veckan.
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eventet. SVT närvarade dock på avgörandets dag. Efter 
tips från SvSF valde de att göra ett reportage med fokus 
på Rebecka Bergkvist, som också kom att vinna damernas 
klass. 
Inför SM-veckan publicerade Norrköpings Tidning också 
en SM-veckabilaga, i vilken arrangerande Vikbolandets 
egna juniorer uppmärksammades i ett reportage. 
 
Arrangören Vikbolandet gjorde ett gediget arbete med att 
arrangera mästerskapet på SM-veckan och de hade det 
som morot för att förbättra sin bana med omgivningar. 
Kommunikationen mellan arrangörsföreningen och SvSF 
var god i planeringsskedet, och föreningen såg till att 
”SM-veckan-anpassa” arrangemanget efter förbundets 
önskemål. Det genom att skapa skjutlag med enbart de 
högst rankade skyttarna – de troligaste vinnarna – och 
låta dessa skjutlag skjuta sist av alla på avslutningsdagen. 
Därigenom skulle kampen om gulden troligtvis pågå ända 
in i slutet, även om disciplinen avgörs utan final. Med den 
här planeringen kunde vi kommunicera en tydlig tid för 
avgörandet till SVT, som ville vara med om avgörandet 
men har lite tid för annat. Planeringen lyckades eftersom 
SM-medaljörerna också var i de sista skjutlagen. 

Även om livesändning från skyttesporten oftast uteblir, 
ser vi att det ändå är givande att vara med på SM-veckan. 
TV-bevakning från ett SM är nämligen något att glädjas 
över, oavsett om det är i reportageform eller som en 
livesändning.  
 
Prova på 
Under SM-veckan arrangerades också prova på-idrott inne 
i centrala Norrköping. Norrköpings Skytteförening lånade 
SvSF:s förbundets släpvagn med skyttesimulatorer, tält 
etcetera och höll prova på i två dagar. Kön till att få testa 
ringlade lång. SvSF ser det som positivt med deltagande 
på liknande event i samband med SM-veckan, och vill 
uppmuntra föreningar i kommande SM-veckan-städer att 
också engagera sig.
 

Miljö
Ett centralt avtal gäller fortsatt med miljökonsult Janne 
Kjellsson. Avtalet ger våra föreningar rätt till en kortare 
första konsultation i miljöfrågor. Vid större insatser har 
vi upphandlat ett bra konsultpris som gäller för våra 
föreningar. 
 
På organisationen Städa Sveriges årsstämma i april 2016 
fick Svenska Skyttesportförbundet ta emot Städa Sveriges 
utmärkelse 2015 års Miljöförbund. Ett bevis på det fina 
och förtjänstfulla arbete som våra medlemsföreningar 
gjort under det gångna året och fortsätter att göra. För 
utmärkelsen erhöll SvSF 25 000 kronor.
 
Internationella 
åtaganden
Vid ISSF generalförsamling i Moskva valdes Patrik Johans-
son och Claes Johansson om i respektive kommitté. Dess-

Skyttet på SM-veckan lockade åskådare  
som aldrig tidigare sett lerduveskytte.

Kön till prova på-skyttet var lång under SM-veckan i Norrköping.
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värre blev Christina Åhlstedt inte omvald till gevärskom-
mittén så vår internationella representation har minskat 
något. Vår målmedvetna satsning att öka vår representa-
tion i de internationella beslutsorganen Internationella 
Skyttesportförbundet (ISSF) och Europeiska Skyttekon-
federationen (ESC) fortsätter och finns dokumenterad i 
SvSF:s internationella handlingsplan. Arbetet i de olika 
internationella kommittéerna har fortsatt enligt plan. SvSF 
har under hösten 2016 också lämnat ett betänkande på 
ISSF:s förslag på förändringar av skyttegrenarna vid de 
olympiska spelen. 

Vi representerar och påverkar nu i följande konstellatio-
ner:

ISSF Styrande råd – Kerstin Bodin, ledamot
ISSF Viltmålskommitté – Claes Johansson, ledamot
ISSF Domarkommitté– Patrik Johansson, ledamot
ISSF Medicinska kommitté – Rolf Bodin, ledamot
 
ESC Vice president – Kerstin Bodin
ESC Tekniska kommitté, viltmål – Claes Johansson, leda-
mot
ESC Tekniska kommitté, gevär – Christina Åhlstedt, leda-
mot
ESC Tekniska kommitté, pistol – Patrik Johansson, ledamot
ESC Antidoping officer – Rolf Bodin

Vid ISSF:s generalförsamling i Moskva fanns Mikael Jans-
son (GS), Kerstin Bodin, Christina Åhlstedt, Claes Johans-
son, Patrik Johansson och Rolf Bodin på plats. 
 
Förutom i ISSF och ESC är SvSF också medlem i Federa-
tion Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse 
(FITASC).
 
Utbildning
SvSF arrangerade en internationell domarutbildning 
för gevär och pistol i Stockholm under februari månad. 
Kursledare var mrs. Ghislaine Briez, assisterad av Patrik 
Johansson. Kursen var en framgång och resulterade i 15 
godkända nya domare, varav fyra svenskar.
 
Domar- och juryuppdrag
Vid följande internationella tävlingar har SVSF haft svensk 
domarrepresentation: 
 
Swedish Cup 10m, Sävsjö (SWE)
Classification Jury – Patrik Johansson, Jimmy Persson
Pistol – Patrik Johansson, Jimmy Persson

Junior-EM 25/50m, Tallinn (EST)
Jury of Appeal - Kerstin Bodin 
Pistol – Patrik Johansson

EM Lerduva, Lonato (ITA)
Antidoping officer - Rolf Bodin 
Lerduva – Lars-Eric Söderberg
 
ISSF världscup 10/25/50m, Rio de Janeiro (BRA)
Classification Jury - Kerstin Bodin
 
ISSF världscup 10/25/50m, München (GER)
Pistol – Patrik Johansson

ISSF världscupfinal 10/25/50m, Bologna (ITA)
Classification – Patrik Johansson 
 
European Youth League final 10m, Bologna (ITA)
Jury - Kerstin Bodin 
 
NM lerduva och JNM juniorer, pistol, gevär, lerduva, Troll-
hättan (SWE)
Jury of Appeal – Lars-Eric Söderberg
Lerduva – Ulla Samuelsson
Lerduva – Lars-Eric Söderberg
Pistol – Thomas Persson
Gevär – Bo Ohlsson
Running target – Carl-Henrik Gilljam
Classification – Magnus Gustafsson 
 

Styrelsen
Förbundsstyrelsen i Svenska Skyttesportförbundet har 
under året bestått av:

Jimmy Persson   Ordförande 
Robert Wälikangas  Vice ordförande 
Lars Lennartsson  Ledamot
Bo Ohlsson   Ledamot
Sofia Åkesson   Ledamot
Margareta Ekberg Emilsson Ledamot 
Mikael Kronstrand   Lerduvesektionen
Patrik Johansson tom 14/10 Pistolsektionen
Tomas Skarpsvärd fr o m 15/10 Pistolsektionen
Mikael Svensson   Gevärssektionen
Carl-Henrik Gilljam  Viltmålssektionen
Hanna Karlsson   Ungdomsrådet

Styrelsen har genomfört (7) protokollförda sammanträ-
den plus ett (1) per capsulam-möte. Därutöver har ar-
betsutskottet löpande hanterat ärenden mellan förbunds-
styrelsens sammanträden. Arbetsutskottet har bestått 
av Jimmy Persson, Robert Wälikangas, Margareta Ekberg 
Emilsson och Mikael Jansson fram till 30 september. Från 
och med den 14 oktober har Patrik Johansson suttit med i 
arbetsutskottet.

Kansli/Personal
Kansliet leddes under 2016 av generalsekreterare Mikael 
Jansson fram till 30 september. Den 14 oktober anställdes 

Svensk representation på mötet för ESC:s tekniska kommitté.
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Patrik Johansson som ny generalsekreterare. Övriga med-
arbetare på kansliet har varit Hans Drugge, Arne Forsberg 
(gick i pension 31 maj), Inger Mortensen, Sussie Svedlund, 
Cecilia Augustsson Edstam, Jonas Edman, Michael Nor-
mann och Josefin Warg. Alla tjänster omfattar heltid.

Förbundet hade under 2016 två förbundskaptener an-
ställda, Mats Eriksson för gevär och Christer Svensson för 
lerduva. Ingen av förbundskaptenerna var anställda på 
heltid.

Stora Skyttars märke
Stora Grabbars märke bytte med start 2016 namn till Sto-
ra Skyttars märke. Samtidigt uppdaterades kriterierna för 
att erhålla märket. Från och med 2016 ska ansökningar 
eller nomineringar till märket skickas in till kansliet, för 
handläggning. 
  
Efter 2016 års insatser har några nomineringar och 
ansökningar om märket kommit in och godkänts av för-
bundsstyrelsen. Efter 2016 tilldelas därmed följande skyt-
tar Stora Skyttars märke:
• Marcus Svensson, Landskrona-Saxtorps JSK
• Jesper Nyberg, Hylte Sportskyttar
• Rebecka Bergkvist, Falköping SpSK
• Linda Olofsson, Kinneveds Skf
• Anna Normann, I 16/ Lv6 Skf
• Andreas Norlén, Uppsala JSK 

Stipendier
Till stipendiater för 2016 ur Karl Arvid Norlins ungdoms-
fond utsågs:  
Gevär: Louise Nilsson, Sjuhäradsbygdens SpSk 
Viltmål: Andreas Bergström, Glaskogens Jsk 
Lerduva: Rebecka Bergkvist, Falköpings SSK 
Pistol: Rebecka Andersson, Dorotea Psk 
 
Varje stipendiat erhöll stipendium på 3 000 kronor var-
dera samt ett diplom.
 
Skyttesportens Vänners stipendium för 2016 tilldelades: 
Pistol: Rebecka Andersson, Dorotea PSK 
Lerduva: Marcus Tullberg, Roslagens JSK 
 
Stipendium ur Steve Gunnarssons 50-årsfond för 2016 

tilldelas:  
Gevär: Ludwig Wässman, Björksta USKF 
Viltmål: Andreas Bergström, Glaskogens JSK 
 
Den Ullmanska släktföreningens skyttestipendium till Tor-
sten Ullmans minne gick år 2016 till Oscar Nilsson, Löns-
boda PSK. Stipendiet delas ut årligen till en pistolskytt, 
denna gång för andra gången, med en prissumma på 5 000 
kronor. Stipendiat utses av släktföreningen tillsammans 
med SvSF:s pistolsektion.  
 

Förtjänstmedaljer
På förbundsmötet 2016 fick följande personer emotta för-
tjänstmedaljer för förtjänstfullt arbete för skytterörelsen: 
 
Guld 
Margareta Ekberg Emilsson
Lars Erik Bjuhr 

Bo Ohlsson
Lars-Eric Söderberg 

Silver 
Stig Andersson
Rolf Gustavsson 
Patrik Hjortskull
Patrik Johansson
Stefan Jakobsson

Olov Karlsson
Matti Kirilov
Mats Larsson
Jimmy Persson

 
Årets Skytt
Utmärkelsen Årets Skytt 2016 gick, för andra året i rad, till 
skeetskytten Marcus Svensson, Landskrona-Saxtorps JSK. 
Detta efter sina fina insatser under året.  
 
Motiveringen lyder: 
”Efter en noggrant planerad och perfekt genomförd säsong 
kan Marcus Svensson se tillbaka på ett makalöst skytteår, 
där en stor framgång nåddes redan i april med en seger i 
världscupen på för-OS i Rio de Janeiro. Han har dessutom 
ytterligare två världscuptävlingar med placeringar bland 
de 15 bästa. I augusti kom så säsongens höjdpunkt – OS i 
Rio. Där fick vi se en grymt fokuserad Marcus som efter en 
mycket bra grundomgång och perfekt final och spännande 
särskjutning om guldet kunde lämna Rio med ett mycket 
hedrande OS-silver. Marcus är vid 2016 års slut tvåa på 
världsrankingen och att han verkligen är en av världens 
allra bästa skeetskyttar råder inte någon tvekan om. Mar-
cus Svensson är välförtjänt Årets Skytt 2016.”

Årets Skytt 2016 - Marcus Svensson.Förtjänstteckenmottagarna som närvarade på SvSF:s årsmöte.
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Silver på OS i Rio De Janeiro genom Marcus Svensson 
OS i Rio de Janeiro blev en formidabel succé för våra skeet-
skyttar Marcus Svensson och Stefan Nilsson. Båda skyttarna 
lyckades efter stabilt skytte i grundomgången, med Marcus i 
delad ledning och Stefan på en delad tredjeplats, vara bland 
de sex skyttar som gjorde upp om medaljerna i finalen (bild 
12). I finalen var Marcus den starkaste av våra svenska skyt-
tar. Han pressade den slutgiltiga segraren Gabriele Rossetti 
från Italien till det yttersta och först i sista skottet i finalen 
avgjordes medaljstriden med Marcus som silvermedaljör 
(bild 1). Stefan slutade på en sjätte plats. Att vi har två skyttar 
i final på OS i Rio är en fantastisk prestation.  
Dubbeltrapskytten Håkan Dahlby tävlade också i Rio de Janei-
ro. På grund av sjukdom kunde han inte göra sig själv rättvisa. 
Håkan slutade på 18:e plats. Christer Svensson var ensam 
svensk skytteledare på plats i Rio. 

Luftvapens-EM 
Mästerskapsåret inleds som vanligt med luftvapens-EM, och 

Internationella mästerskap
denna gång stod Ungern och staden Györ som värd. Sveriges 
trupp bestod av 18 aktiva. Viltmålsskytten Jesper Nyberg 
lyckades bäst med sitt brons i running target regelbundna 
lopp. Andra framgångsrika skyttar var Emil Martinsson och 
Rebecka Andersson, Emil blev sexa i running target regel-
bundna lopp och Rebecka kom på 13:e plats i luftpistol för 
damjuniorer.
 
Medaljslakt på viltmåls-VM 
I mitten av juli avgjordes viltmåls-VM på 10 och 50m i tyska 
Suhl. Det blev en framgångsrik historia för svensk del med 
hela fyra individuella medaljer och tre lagsilver. Ännu en gång 
blev Emil Martinsson VM-kung. Han vann inte mindre än tre 
individuella medaljer, varav två guld. Även Jesper Nyberg blev 
individuell medaljör, det på 50m blandade lopp. Tillsammans 
lyckades det svenska herrlaget, i två olika konstellationer, 
också knipa inte mindre än tre lagsilver (bild 4, 5, 6). 
 
Så här såg den svenska medaljlistan ut i detalj: 
Emil Martinsson: Guld 50 meter mixade lopp, guld 10 meter 
mixade lopp och brons 50 meter regelbundna lopp 
Jesper Nyberg: Silver 50 meter mixade lopp 
Emil Martinsson, Jesper Nyberg och Rickard Johansson: Lag-
silver 50 meter mixade lopp 
Emil Martinsson, Jesper Nyberg och Niklas Bergström: Lagsil-
ver 10 meter regelbundna lopp och lagsilver 10 meter mixade 
lopp. 

Lerduve-EM i Lonato 
Sommarens lerduve-EM i de olympiska disciplinerna avgjor-

1.

2. 

3. 

12. 
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des i Italienska Lonato, med sju svenska deltagare. Tyvärr 
utan riktigt framskjutna svenska placeringar denna gång. 
Närmast final var Stefan Nilsson som slutade endast en duva 
från final i herrarnas skeet. 

VM-framgångar i sporting
Efter många placeringar precis utanför final i internationella 
mästerskap kom så den riktiga fullträffen för lerduveskytten 
Rebecka Bergkvist sommaren 2016. På VM i Fitasc Sporting i 
juli sköt hon bäst av alla damer och vann guldet (bild 2). Fal-
köpingsskytten Bergkvist satte 170 av 200 duvor i en tävling 
som höll ”hög men rättvis svårighetsgrad” enligt henne själv. 

På VM i engelsk sporting i slutet av juni visade Marcus Tull-
berg, Roslagens JSK, framfötterna när han vann Colt-klassen, 
den för skyttar upp till 16 år (bild 11). På samma mästerskap 
blev det också en svensk sjätteplats, detta genom Rebecka 
Bergkvist i damklassen.
 
Junior-EM på pistol och gevär
Det genomfördes också ett junior-EM för gevärs och pistol-
skyttar 2016. Tävlingen genomfördes i Tallinn med en svensk 
trupp som bestod av sex gevärsskyttar och en pistolskytt. Ty-
värr så blev det inga riktigt framskjutna placeringar detta år.

Nordiska mästerskap  
I början av september gick NM i gevär 6.5 mm i Skövde och 
Essunga. Tävlingarna avslutades med fältskytte och i blåsiga, 
kluriga förhållanden tog Olle Gabrielsson, Rommehed, hem 
segern (bild 7). Det blev även svenskt på pallen i juniorklas-
sen i fält, där Ella Carlsson från Ramsbergs Skytteförening 

sköt hem bronset (bild 8). 
 
NM i lerduva gick i Trollhättan med omnejd i slutet av augusti. 
Guld och silver i herrarnas nordisk trap blev det genom Patrik 
Wahlberg och Kent Stensson, och i damklassen tog Pernilla 
Stensson brons. Fredrik Palm segrade i den olympiska trapen. 
I skeet noterades svenska brons i både dam- och herrklassen, 
detta genom Therese Lundqvist respektive Gustav Pettersson 
(bild 9). Flera svenska lagmedaljer blev det givetvis också, 
bland annat guld i damernas nordisk trap (bild 3). 
  
JNM i lerduva, gevär, pistol och viltmål gick samtidigt som 
ovan nämnda NM. Ludwig Wässman vann 50m gevär tre ställ-
ningar och tog brons i 60 skott liggande. Där knep Mattias 
Jogmark silvret. Brons till Maia Telen i 50m gevär 60 skott lig-
gande (bild 10) och Louise Nilsson tog silver i 10m luftgevär. 
På 10m luftpistol vann Rebecka Andersson, med Julia Lawner 
som tvåa, och i herrarnas tävling blev det brons för Martin 
Sörensen. Josefine Thörnkvist vann sportpistolen, och silver 
här för Rebecka Andersson. 
 
I nordisk trap blev det silver genom Marcus Bryntesson och 
Andreas Bergström tog brons i viltmålens regelbundna lopp 
på både 10 och 50m. I 10m mixade lopp segrade Bergström, 
med Anton Andreasson på bronsplats. 

VM Field Target 
På Field Target VM i Portugal deltog Sverige med sju aktiva. 
Den svenska truppen skaffade sig nyttiga erfarenheter inför 
kommande mästerskap på denna tävling. Fredrik Wessman 
blev bästa svensk.

4.

5. 
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Internationella tävlingar
Världscupsäsong med svenska segrar och en finalplats 
Som förberedelse inför sommarens OS hade vi svensk repre-
sentation på samtliga sex världscupstävlingar under 2016. 
Nedan följer en sammanställning på våra största internatio-
nella framgångar under 2016.

Det är svårt att tänka sig en bättre generalrepetition inför 
OS än att nå framgång på världscupen som fungerade som 
för-OS. Detta var vad skeetskytten Marcus Svensson lyckades 
med. Efter 121 träffade duvor i grundomgången och en näst-
intill perfekt final stod Marcus till slut som segrare i denna 
tävling (bild 5). Dubbeltrapskytten Håkan Dahlby var också 
framgångsrik då han endast var en duva från final. Håkan 
slutade på åttonde plats. Lotten Johansson gjorde två riktigt 
bra tävlingar i Rio. Hon sköt 416,0 i damernas luftgevär vil-
ket gav placering 17, och på 3x20 sköt hon 582 poäng vilket 
räckte till en fin 12:e placering. 

Att Sverige vinner en världscup på ett år i herrarnas skeet 
är mycket möjligt. Att det skulle bli två segrar däremot är 
mycket ovanligt. Ändå var det vad som hände när världscupen 
i lerduva gick vidare till San Marino i juni. Där var nämligen 
Stefan Nilsson den som till sist, efter idoga särskjutningar, 
var bäst av alla, vann och fick kliva högst upp på pallen (bild 
6). Precis som landslagskompisen Marcus Svensson gjort på 
föregående världscup. På världscupen i San Marino noterades 
också en fin sjundeplats genom Håkan Dahlby i dubbeltrap. 
Lite senare i juni följde Dahlby upp den insatsen med en åt-
tondeplats på världscupen i Baku.

På världscupen i München i slutet av maj fick svenskt pistol-
skytte en av sina största framgångar på många år. Detta då 
Lönsbodaskytten Oscar Nilsson gick till final och slutade i åtta 
i luftpistol, detta i sin världscupdebut (bild 2). Totalsumman 
blev 585, personligt rekord med fem poäng, och han gick till 
final som sjua. I finalen var han dessvärre först att elimineras. 

Marcus Svensson och Stefan Nilsson kvalificerade sig till 
världscupfinalen i Rom genom sina framskjutna placeringar 
på årets världscuper. Stefan slutade där på sjunde plats. Av 
privata själ valde Marcus att avstå sin plats i världscupfinalen.  
 
Juniorvärldscup i Suhl 
Lerduvesektionen hade till juniorvärldscupen i Suhl tagit ut 
fyra herraktiva, tre i skeet och en i trap. Killarna gjorde stabila 
insatser men i den tuffa konkurrensen hamnade de en bit ner 
i listorna. Tre gevärsskyttar deltog också i tävlingen. 
 
Swedish Cup
Vår egen internationella stortävling Swedish Cup genomför-
des traditionsenligt i Sävsjö direkt efter nyår och som vanligt 
var deltagarantalet riktigt bra. Att vi dessutom lyckas locka 
ett antal riktigt bra internationella toppskyttar vittnar om att 
tävlingen har ett bra ryckte. Bästa gevärsskytt blev Apurvi 
Chandela från Indien, som förövrigt också lyckades med be-
driften att skjuta ett nytt inofficiellt finalvärldsrekord i Sävsjö. 
Bästa pistolskytt blev Marcus Errebo Jensen från Danmark. 
Båda dessa premierades med var sitt luftvapen från Walther 
för sina bedrifter. Detta är en bra och viktig tävling för våra 
skyttar då de får möta bra internationellt motstånd under tre 
tävlingsdagar.

1. 

2. 

3. 

4.
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Övriga tävlingar
På olympiabanorna i München arrangeras varje år i slutet på 
januari en stor luftvapentävling vid namn IWK, och i år hade 
vi fem svenska skyttar på plats. Bäst lyckades Marcus Mad-
sen i luftgevär då han ena dagen sköt den mycket gångbara 
poängen 627,0 vilket räckte till en 14:e plats. Även Michaela 
Arvidsson hade en bra match där hennes 416,1 räckte till en 
17:e plats. 
    Den traditionella landskampen i Falling Target för pistol 
och gevär avgjordes 2016 i Finland, med blandade framgång-
ar för den svenska truppen.
    Nationella korthållslandskampen på 50m mot Danmark 
genomfördes i danska Vingsted, med stora framgångar för 
den svenska truppen. Totalt åtta individuella medaljer och ett 
lagguld tog den svenska truppen med sig hem (bild 1). 
    European Youth League är en luftvapentävling för nations-
lag med juniorer som är max 18 år. Sverige hade återigen 
lyckats kvala in ett gevärslag till finalen som i år avgjordes i 
Bologna, Italien, men utan framskjuten placering där. Laget 
bestod av Emilia Bédoire, Isabell Johansson och Albin Johans-
son.
    ISCH i Hannover är kanske den mest populära internatio-
nella tävlingen bland våra svenska pistol och gevärsskyttar, 
och som vanligt var en stor grupp svenska skyttar på plats. 
Detta är en utmärkt tävling om man vill ha internationell erfa-
renhet mot en rimlig konkurrensnivå.
    Fyra svenska 300 metersskyttar fanns representerade på 
Europacupfinalen i Kroatiska Zagreb. Bäst lyckades Karl Ols-

son med seger i 3x40 skott där han sköt 1177 poäng (bild 3). 
    Pistolsektionen skickade även i år en grupp skyttar till de 
polska tävlingarna i Ustka samt Leba. Våra aktiva gjorde över-
lag bra ifrån sig på dessa tävlingar.
    Det genomfördes en nationslagstävling på pistol mellan 
Norge och Sverige i Karlstad. Sverige gick segrande ur lands-
kampen på herrsidan men fick se sig besegrad av de norska 
damerna. 
    Till pistolskyttarnas Europacupfinal i Hannover åkte tre 
svenska pistolskyttar. Håkan Landebring var mest framgångs-
rik med en 12:e plats i standardpistol, övriga skyttar delta-
gare var Jan-Olof Danielsson och Per-Anders Lander.
    Landskamp och skandinaviskt mästerskap i nordisk-trap 
avgjordes i danska Odense. Norge segrade i lagtävlingen med 
Sverige på andra plats. Individuellt segrade Jörgen Eliasson i 
seniorklassen. 
    Nimrod JSK stod värd för det allra första skandinaviska 
mästerskapet i compak sporting. Sverige ställde upp med fullt 
lag, det vill säga 15 deltagare. Herrlaget segrade i lagtävlingen 
(bild 4), så gjorde också Hans Hellberg i klass superveteran. 
Rebecka Bergkvist, Per Nilsson och Peter Haglund blev tvåa i 
sina respektive klasser. 
    Fem herrjuniorer var uttagna till trap- och skeettävlingen 
i Orimattilan. Killarna visar upp bra kvalitéer men deras 
ojämnhet gjorde att de hamnade en bit ner i resultatlistorna. 

6.

5. 
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Förbundets kanslipersonal sköt gevär på en personaldag.

Marcus Svensson och Stefan Nilsson, svenska världsstjärnor i olympisk skeet,  
med sina medaljer efter att ha vunnit varsin världscup under 2016. 
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Gevärssektionen 2016
 
Året 2016 får sammantaget ses som positivt för Gevärs-
sektionen, vi har klarat de verksamhetsmål som var upp-
satta och vi lyckades hålla ekonomin i balans.
Sektionens verksamhet bygger på de fyra ”B-na”; breddak-
tivitet, breddrekrytering, breddutbildning och breddelit. 
Den yttersta eliten sorterar under sportchef och förbunds-
kapten, med vilka vi naturligtvis har en tät samverkan. 

Breddaktivitet 
För våra grenledare är det en viktig uppgift att SM ge-
nomförs alla de discipliner som finns inom sektionen. Just 
detta arbete, att hitta engagerade och duktiga arrangörer, 
har blivit tuffare de senaste åren. 
Utöver SM-tävlingar har kalendern fyllts med alltifrån 
helt nya tävlingsupplägg till klassiker. Sektionens största 
enskilda arrangemang är Swedish Cup med luftgevär i 
Sävsjö, som avgjordes för tolfte gången med över 600 del-
tagare från tolv nationer. Tävlingen är viktig för svenska 
skyttar, men också våra nordiska grannar poängterar att 
det är en viktig värdemätare.
 
Breddrekrytering  
Sektionens bidrag till rekryteringen återfinns bland annat 
i våra hemmabanetävlingar – alltifrån traditionstyngda 
Rikspropagandan och SvD riksskytte till nya begivenhe-
ter. Även flera av dessa kräver stora ideella insatser från 
ledare i distrikt och föreningar. Tävlingen Kombon genom-
fördes nu i luft, korthåll och 6.5.
 
Breddutbildning  
Sektionen har fått till en kader C-domare samt, i början 
av året, två nya B-domare som kunde träda i tjänst direkt. 

Under 2016 har vi satt fokus på det nationella regelverket 
och börjat utbilda nationella domare. Vi vill på detta sett 
markera att nationellt skytte är lika viktigt som internatio-
nellt. Inom ramen för Idrottslyftet jobbar vi med läger på 
såväl central som regional nivå. Våra ungdomsledamöter 
höll på hösten ett uppskattat nybörjarläger som vi hoppas 
får efterföljare under 2017. 

Breddelit  
Sektionens breddelit brukar delas in i tre delar: juniorer/
U25, 300 meter samt de nationella landslagen.
Luft-EM i Györ och krut-EM i Tallinn renderade inte i 
några juniormedaljer, men det är bara att bita ihop. JNM 
avgjordes på hemmaplan i Trollhättan med blandade 
framgångar. Youth League-laget gick till Europafinal, men 
fick där tuff lottning.
På 300 meter blev det mellanår med fokus på Europacu-
pen, där Kalle Olsson klippte segern vid 3x40 skott-finalen 
i Zagreb.
När det gäller de nationella landskamperna noterades 
svensk segerglädje på 50 meter och norsk dominans i 6.5 
vid tävlingen i Skövde. Olle Gabrielsson dock stort gläd-
jeämne i fältskyttet genom att spräcka upp grannlandets 
medaljsviter.
 
Fokusområden under året har dels varit att möta RF-di-
rektiven avseende barn- och ungdomsidrott, dels att möj-
liggöra ”skytte hela livet”. Båda projekten är implemente-
rade men fortsätter utvecklas eller omdanas framöver.
Till sist ett stort tack till alla ideella krafter i föreningar 
och distrikt som bär vårt skytte framåt. Ytterligare detalj-
fakta om tävlingarna hittar du i sektionens verksamhets-
berättelse och resultatbilaga. 
//Mikael Svensson, ordförande gevärssektionen

Fullt fokus på fältskytte-SM 2016.
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Lerduvesektionen 2016 
 
Vilket år det har varit för sporten, jag vet knappt var jag 
ska börja. Först och främst vill jag tacka alla eldsjälar där 
ute i våra föreningar, ingen nämnd och ingen glömd. Utan 
er hade vi aldrig fått skyttesverige att fungera.
Skytteåret som gått har präglats av OS i Rio. Flera års 
förberedelser, formtoppar som ska tajmas in för att våra 
skyttar ska kunna prestera på topp. Vilket våra skyttar 
verkligen gjorde. Två till final i skeet, och ett silver blev 
resultatet – en enastående prestation av Marcus Svensson 
och även Stefan Nilsson. Jag vill även ge en stor eloge till 
Christer Svensson som avslutade sin förbundskaptensroll 
med bravur.  

Även medaljer av ädlaste valör har några av våra skyttar 
lyckats erövra. Efter en fantastisk prestation sköt Rebecka 
Bergkvist till sig guldet under Fitasc Sporting-VM i Italien. 
Marcus Tullberg knep ett VM-guld i engelsk sportings colt-
klass, i hård konkurrens på engelsmännens hemmaplan. 
Stort grattis till er båda, jag hoppas att era fina prestatio-
ner upprepas.
 
Tyvärr har sportingen under året kantats av lite onödiga 
diskussioner i samband med nordiska mästerskapen som 
hölls i Sverige. Förhoppningsvis så ska detta vara utagerat 
och vi kan gå vidare och fortsätta arrangera trevliga täv-
lingar tillsammans. 
 
Skeet rullar på̊ i ungefär samma mängd tävlingar som för-
ra året. En liten minskning av antalet starter på nationella 
sidan noterades men i princip var det likvärdigt. Vi kan väl 
hoppas att ett OS-silver ska öka intresset för grenen yt-
terligare.
Olympisk trap har tagit ett litet steg bakåt under året 
jämfört med föregående år. Vi har några mycket duktiga 
juniorer på gång inom grenen och några av våra etable-
rade skyttar har under sommaren presterat bra resultat. 
I Nykvarn står en ny trapbana färdig och förhoppningsvis 
kommer vi se en ökning i antal tävlingar inom grenen un-
der kommande år.
 
Compak Sporting har under året haft 51 procent fler 
starter än föregående år vilket är otroligt roligt. Grenen 
är enkel för föreningarna att arrangera och man hinner 
med förhållandevis många skyttar under en tävling, och 
vi har kul i vår utövning. Tack vare att grenen är betydligt 
enklare att arrangera än en traditionell fitasctävling tror, 
och hoppas, jag att Compak Sporting kommer att växa i 
framtiden. 
 
Fitasc Sporting har under 2016 ryckt upp sig, och fler 
stora tävlingar har arrangerats än på länge. Jag hoppas 
att trenden kan hålla i sig och att föreningar fortsätter att 
orka arrangera dessa tävlingar då det är ”tunga” arrang-
emang. Vi diskuterar hur vi ska hantera detta i framtiden 
med tanke på̊ fördelning av pengar till respektive gren osv. 
I engelsk sporting, vår ”basgren” i sportingen, är trenden 
fortsatt stabil och det har varit bra blandning av tävlingar 
under året. 

Nordisk trap har under året gjort bra ifrån sig och vi kan 
konstatera att nordisk trap är vår största enskilda gren, 
räknat i antalet starter, med ganska god marginal. Dock, 
om vi slår ihop våra tre sportinggrenar så når dessa näs-
tan 3200 starter. 
 
Field target har jobbat stenhårt med att få in nya skyttar 
och har lyckats bra. Ett nytt skyttekort har tagits fram för 
field target, så att även dessa ska komma in samma väg 
som alla andra till tävlingslicensen.  Field target är en 
framtidsgren med ett mycket bra ungdomsskytte. Det är 
förhållandevis enkelt att köpa ett färdigt gevär med kikar-
sikte i en vettig prisklass. 
 
Jag vill tacka alla för 2016. Det har varit ett bra år och 
vi har en stabil och bra styrelse i sektionen som jobbar 
framåt.

Gren Starter
Andel 

(%)
Förändring 

(antal)
Förändring  

(%)
E-sporting 1488 20 -49 -3
FITASC-sp 650 9 4 1
Compak-sp 1034 14 350 51
N. Trap 2431 33 81 3
Skeet 875 12 -2 0
Nat. Skeet 558 7 -32 -5
D-trap, Trap 189 3 -37 -16
Field Target 224 3 -35 -13
TOTALT 7 449 380 5

 
//Mikael Kronstrand, ordförande lerduvesektionen 

High five på SM i Fitasc Sporting.
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Pistolsektionen 2016
 
Pistolsektionens verksamhet har i allt väsentligt genom-
förts enligt plan och sektionen har i huvudsak uppnått de 
mål som fastställdes i 2016 års verksamhetsplan, dess-
utom med en ekonomi i balans.  

En stor framgång under året är att sektionens arbete med 
att få en anställd förbundskapten har burit frukt. Från och 
med årsskiftet är Jonas Fyrpihl anställd på deltid i den 
befattningen. Nu fortsätter sektionen arbetet med att hitta 
formerna för fortsatt utveckling av svenskt pistolskytte. 
 
Det samarbete som sektionen har etablerat med det mi-
litära pistolskyttelandslaget har slagit väl ut och kommer 
att fortsätta. Under året har sektionen också genomfört 
en särskild satsning kopplat till utbildning av både skyttar 
och grenledare inom det mentala området. 
 
Ett antal läger för både juniorer och seniorer har genom-
förts under året. Som du kan ta del av på tidigare sidor 

så har också deltagandet i internationella tävlingar varit 
stort, både på junior- och seniornivå. Många medaljer av 
olika valörer har hamnat i svensk ägo. Veteranskyttarna 
levererade i samband med nordiska veteranmästerskapen 
och den verksamheten verkar gå mot en ny vår tack vare 
ett aktivt arbete under året.
 
Barn- och ungdomsverksamheten fungerar bra. Pistolsek-
tionens roll är att fortsätta jobba med skyttebredden och 
främja rekryteringen av nya skyttar. Det är en viktig fråga 
som sektionen inte kan arbeta med direkt mot målgrup-
perna utan här behöver vi stöd från både SDF och fören-
ingarna ute i landet.  

Sektionsstyrelsen vill tacka alla aktiva skyttar och ledare, 
stödjande medlemmar, sponsorer och supportrar för ett 
väl genomfört 2016. 

//Tomas Skarpsvärd, ordförande pistolsektionen 

Riksfinal i Svenska Ungdomscupen.
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Viltmålssektionen 2016
Årsmötet hölls den 12 mars i samband med SM RT. Mötet 
hölls i Munktellarenan i Eskilstuna. Ett 30-tal personer 
var närvarande och 12 fullmakter från föreningar och SDF 
blev inlämnade. 
Efter meningsskiljaktigheter mellan skyttar och elitan-
svarig som ökade efter årsmötet beslutade sig skyttar att 
skicka ett brev till styrelsen. Olika uppfattningar fanns i 
styrelsen och vissa valde att tillsammans med elitansvarig 
lämna viltmålssektionen med en hemställan till förbunds-
styrelsen. Efter denna situation har styrelsen under 2016 
bestått av Carl-Henrik Gilljam, Fredrik Olsson, Patrik Wil-
hemsson och Johan Benjaminsson. Niklas Bergström och 
Stefan Frykstedt lovade också att vara behjälpliga med 
arrangörer till tävlingar.  
Ett skytteråd har under året införts i viltmålssektionen.
 
Ekonomi
Sektionen har under året haft god ekonomi men övertras-
serade totalbudgeten med 14 000 kronor. I detta har inte 
tagits hänsyn till att vissa medel till Idrottslyftet använts 
rätt samt att sektionen tog hela kostnaden för banorna 
och banornas transport till JNM i Vänersborg. Om detta 
gjorts riktig hade vi gått jämt upp. Från Prispallen har vi 
så här långt varit lyckosamma, och med de medlen som 
kommer in där bör vi satsa på att skapa framtida medaljer 
för att bygga upp ett slagkraftigt lag i framtiden. 

Träningsläger
Under året har det hållits två läger i Eskilstuna. Vi har 
inför VM haft kvartsamtal med alla elitsatsande skyttar 
i samband med landslagstest i Hylte. Med de eventuellt 
aktuella VM-skyttarna hölls sedan ytterligare samtal av 
längre karaktär samt att gruppmöte hölls med de skyttar 
som konkurrerade om de sista platserna. I samtalen med 
skyttarna har uppföljningar på skyttarnas individuella 
träningsplaneringar samt att hitta mål varit viktigt. 

Juniorverksamhet
Vi har för närvarande fem juniorer som skjuter, varav 
glädjande nog två är nya juniorskyttar som har framtiden 
för sig. Under juniornordiska mästerskapet i Trollhät-
tan skördades ett guld, ett silver och ett brons av de tre 
deltagande skyttejuniorerna. Vid VM i Suhl sköt Andreas 
Bergström till sig en mycket bra fjärdeplats vid sitt första 
internationella mästerskap. 

Tävlingsverksamhet i Sverige
Vi har under året haft C-tester på både 10 och 50 m, samt 
SM-tävlingar. På allsvenskan har viltmål 50 m samt jakt-
kombinationen genomförts 2016. 
 
Under hösten har ett stort arbete lagts ner för att få fram 
en tävlingskalender med arrangörer under 2017 fram till 
VM 2018. 

Internationella tävlingar
Vilken framgång i de blågula kläderna!

Våra skyttar har under året som gått varit till Plzen i maj 
samt till Györ, Ungern, i november. Året avslutades med 
tävlingen ”Julegrisen” i Oslo. På luft-EM i Györ Ungern 
2016 började lite sisådär men Jesper Nyberg kunde bärga 
en bronsplats efter en enormt bra genomförd medalj-
match.  
VM genomfördes över viltmålssektionens förväntningar, 
med fyra individuella medaljer och tre lagsilver. Skyttarna 
levererade verkligen och de jobbade som det lag vi hoppa-
des på när vi tog ut konstellationen. 

Slutord
Att nivån på våra toppskyttar fortfarande är hög framgår 
av resultaten vid de internationella tävlingarna. På de 
nationella tävlingarna har resultaten varit av hög klass 
och med några spännande finaler. Samtidigt har vi börjat 
bygga upp ett juniorlag i yppersta världsklass som vi har 
flera år på oss prova utomlands. Givetvis skulle vi se fler 
damer och juniorer och en ökad bredd och detta måste 
såväl vi i styrelsen och klubbarna ute i landet fortsätta att 
arbeta med. Styrelsens förhoppning är att vi kan svara upp 
till medlemmarnas önskemål. 

Med ett extremt lyckosamt 2016 känns det viktigt att 
tacka alla som på olika sätt hjälpt till att göra detta möjligt. 
Ingen nämnd ingen glömd. Tack! 
//Viltmålssektionen

Emil Martinsson - alltjämt en av världens bästa viltmålsskyttar.
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På Field Target-tävling för unga hos Skepplanda Skytteförening. 
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Datum Plats Disciplin Avstånd Klass Namn Förening Poäng

SVENSKA REKORD 2016

Gevär 
 
16-01-30 Munchen Luftgevär 10m H Marcus Madsen Linköpings SF 627,0
16-11-27 Eskilstrup Luftgevär 10m DJ Isabelle Johansson Anderstorps SKF 416,9
16-11-26 Eskilstrup Luftgevär 10m DJ Isabelle Edman Jönköping SG 415,5
16-11-25 Eskilstrup Luftgevär 10m DJ Isabelle Edman Jönköping SG 415
16-11-25 Eskilstrup Luftgevär 10m DJ Isabelle Johansson Anderstorps SKF 415
16-06-19 Eskilstuna 60 skott ligg 50m DJ Maia Telen Gullabo 619
16-05-08 Trollhättan 60 skott ligg 50m DJ Louise Rosell Algutarum SKF 618,8
16-05-06 Trollhättan 3x20 50m D Linda Olofsson Kinneved SKF 588

16-08-13 Boden Ak4 ligg 200m S Alf Grankvist 112 Hvkomp. 
Norrbottensgrp 335

Lagrekord

16-10-09 Umeå Klubblag Luft 10m D Lotten Johansson, 
Maria Hägglund Ramselefors SKF 828,3

16-10-09 Umeå Klubblag Luft 10m HJ Daniel Wallberg,  
Saul Johansson Ramselefors SKF 1225,3

16-05-05 Plzen Landslag  
60 ligg 50m H

Sam Andersson,  
Ludwig Wässman,  
Ragnar Wässman

1859,3

 
Finalrekord 
16-10-09 Umeå Luftgevär 10m D Lotten Johansson Ramselefors SKF 208,3

16-12-03 Mark Luftgevär 10m DJ Isabelle Johansson Anderstorps SKF 208,5
16-11-26 Eskilstrup Luftgevär 10m DJ Isabelle Edman Jönköpings SG 207,6
16-04-09 Sävsjö 3x40 50m HJ Christoffer Efraimsson Lima SKF 450,4
16-06-18 Eskilstuna 3x20 50m D Linda Olofsson Kinneved SKF 457,8

Pistol
 
Lagrekord

16-08-13 Karlstad Landslag 
Snabbpistol 25m H

Pelle Carlsson,  
Pontus Schmidt,  
Pär Lundgren

1719

 
Finalrekord
16-04-16 Linköping Luftpistol 10m H Oscar Nilsson Lönsboda SSK 202,0
16-06-18 Vindeln Luftpistol 10m H Oscar Nilsson Lönsboda SSK 199,5

 
Lerduva 

16-06-03 Sunderbyn Nationell skeet HJ Robin Helgosson
 
Vedum 186
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SVENSKA MÄSTERSKAP & RIKSMÄSTERSKAP
Årets SM och RM har avhållits nedan, med angivet antal deltagande och med följande mästare med deras segerpoäng. 

GEVÄR
160318–20 SM 10m luftgevär, Kinna
Luftgevär 40 skott: 95 damer, 26 damlag, 77 damju-
niorer, 18 damjuniorlag 
204,6  Isabelle Edman, Jönköpings SG 
824,8 Kvibergs SF 1  
203,1  Johanna Jonsson, Gullabo SF 
816,6  Gullabo SF 1 

Luftgevär 60 skott: 88 herrar, 19 herrlag, 68 herrju-
niorer, 15 herrjuniorlag
207,2  Marcus Madsen, Linköping SKF 
1232,3  Krokek SF  
206,1 Daniel Wallberg, Ramselefors SF 
1215,7 Ramselefors SF 

160417 SM Fältskytte, Mälardalen
92 öppen klass, 35 föreningslag, 10 distriktslag, 11 
juniorer, 68 kikarklass, 75 veteraner (SVM), 8 di-
striktslag veteran, 35 veteran liggande (RM)
46  Gustav Lövgren, Niemisel 
82  Stenungsund lag 1  
200  Norrbotten 
36  Ella Carlsson, Ramsberg 
48 (12)  Lennart Gustavsson, Götene 
43  Bo Allansson, Stenungsund 

196  Västmanland 
40  Ingemar Söderberg, Kulltorp

160725–31 SM 50 m, Kristianstad
50m tre ställningar (3x20): 29 damer, 8 föreningslag, 
14 damjuniorer, 4 föreningslag damjunior
449,5  Linda Olofsson, Kinneveds Skf  
1128  I16/Lv6 
442,5  Louise Nilsson, Sjuhäradsbygdens Ssk 
1109  Jönköpings SG

50m tre ställningar (3x40); 38 herrar, 7 föreningslag, 
16 herrjuniorer, 2 föreningslag herrjunior
452,9  Marcus Madsen, Linköpings Skf  
2298  Krokeks Skf  
450,0  Ludwig Wässman, Björksta Uskf 
2250  Björksta Uskf

50m 60 skott liggande: 38 damer, 9 föreningslag dam, 
91 herrar, 24 föreningslag herr, 18 damjuniorer, 4 för-
eningslag damjunior, 25 herrjuniorer, 5 föreningslag 
herrjuniorer
204,8  Marie Enqvist, Eskilstuna Skf 
1205,3  Björksta USkf 
202,0  Sam Andersson, Furulunds Skf  
1226,7  Gimo Skf 
203,9  Louise Nilsson, Sjuhäradsbygdens SSK 
1216,2  Björksta Uskf  
203,6  Viktor Klemmedsson, Christianstads SSK 
1207,1  Furulunds Skf

Korthåll ställningar, nationellt: 97 öppen klass, 25 
föreningslag, 9 distriktslag, 22 veteraner (SVM), 3 di-
striktslag veteran (SVM)
330  Karl Olsson, Eskilstuna Skf 
377  Christianstads SSK  
916  Värmlands Skyttesportförbund 
318  Jan Nordstrand, Ålems Skf 
530  Smålands Skyttesportförbund

Ella Carlsson, Ramsberg Gustav Lövgren, Niemisel Pallen i svenska veteranmästerskapet i fältskytte 6,5 mm.

Pallen i SM i nationella korthåll ställningar för seniorer.
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Korthåll liggande, nationellt: 146 öppen klass, 42 
föreningslag, 10 distriktslag, 43 veteraner (SVM), 5 
distriktslag veteran (SVM), 28 KL15 (RM)
342  Henrik Bengtsson, Svedala-Börringe SF 
391  Svedala-Börringe SF 
970  Skånes Skyttesportförbund 
335 (37) Per-Erik Andersson, Norrköpings Skf 
572  Östergötlands Skyttesportförbund 
194  Emil Alakulju, Nyköpings Skg

Korthåll fältskytte: 49 öppen klass, 18 föreningslag, 5 
distriktslag, 28 veteraner (SVM), 5 distriktslag vete-
ran (SVM), 7 veteran liggande (RM), 12 KF15 (RM), 12 
KF17 (RM)
41/31 (23) Ingemar Månsson, Helsingborgs SSK 
78/35  Härnösands Skf 
174/89  Hallands Skyttesportförbund 
40/16 (8) Gösta Hermansson, Härnösands Skf 
109/53  Västernorrlands Skyttesportförbund 
37/17  Lennart Högenberg, Hajom Skf, 37/17 träff 
37/13  Casper Fredriksson, Ramselefors Skf 
40/18  Mattias Pettersson, Ingelstad SK

160813–14 SM Nationellt gevär 6,5mm, 
Varberg
Ställningar: 48 seniorer, 12 föreningslag, 6 di-
striktslag, 36 veteraner, 3 distriktslag veteran
327  Roger Strandh, Mariestads Skf  
468  Bälgvikens Skf (lag 1) 
1160  Västergötland 
311  Hans Karlsson, Skyllbergs Skf 
1086  Västsvenska

Liggande: 73 seniorer, 21 föreningslag, 6 distriktslag, 
51 veteraner, 6 distriktslag veteran
344 (48) Fredrik Thyberg, Edsbjörke Skf 
488  Bälgvikens Skf (lag 1) 
1198  Gävleborg 
338  Hans Karlsson, Skyllbergs Skf 
1177  Västsvenska

160730–31 SM Sport 300m, Kristianstad
300m liggande: 19 herrar, 5 föreningslag, 6 damer
596  Stefan Ahlesved, Karlstad-Ulvsby Skf 
1180  Bromma-Solna Skf 
591  Marie Enqvist, Eskilstuna Skf

300m standardgevär ställningar (3x20): 10 herrar, 4 
damer
577  Karl Olsson, Eskilstuna Skf 
577  Elin Åhlin, Bälgvikens Skf

300 m ställningar (3x40): 8 herrar
1164  Karl Olsson, Eskilstuna Skf

160813–14 SM AK 4, Boden
Banskjutning: 184 individuellt, 59 kompanilag, 14 
bataljonslag

Dampallen på SM 300m tre ställningar.

Medaljtrio på veteran-SM i kpist ställningar.

Roger Strandh, Mariestads SKF

Öppna klassens palltrio på SM 6,5mm liggande.

Kikarklassens medaljörtrio på SM i fältskytte.
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335  Alf Grankvist 
376  Komplag 123 lag 1 
932  Bataljonslag 11

Fältskytte: 191 individuellt, 69 kompanilag, 14 batal-
jonslag
48  Fredrik Kaarle, Lapplandsjägargruppen 
87 Skånska gruppen 
199  Bataljonslag 11

160819–21 SM Kpist, Karlstad
Fältskytte: 42 seniorer, 28 föreningslag, 8 distriktslag, 
66 veteraner (SVM), 3 distriktslag veteran (SVM), 22 
liggande (RM)
58  Jari Hokkanen, Turinge Skg 
114  Turinge Skg 
248  Värmland 
57  Sixen Backman, Stenkumla Skg 
247  Skåne 
56  Arvid Wägroth, Forshälla-Torp Skf

Liggande: 61 seniorer, 38 föreningslag, 8 distriktslag, 
90 veteraner (SVM), 4 distriktslag veteran (SVM)
425  Lars-Åke Ingmarsson, F14 Skf  
650  Rommehed 
1613  Östergötland 
424  Stefan Nilsson, Ale Skf 
1579  Skåne

Ställningar: 43 seniorer, 30 föreningslag, 8 di-
striktslag, 74 veteraner (SVM), 4 distriktslag veteran 
(SVM)
413  Håkan Johansson, Säffle Skf 
629  Säffle Skf 
1512  Norrbotten 
404  Jonny Olsson, Hässleholm Skg 
1536  Skåne

160909–11 Nationella JSM, Kristinehamn
Korthåll liggande: 72 juniorer, 21 föreningslag, 8 för-
bundslag, 11 21-25 år (RM)
341 (40) Agnes Svedberg, Björksta Uskf 
390  Vaksala Skf 
580  Västmanland 
338 p (30) Ida Losbjer, Arboga Skg

Korthåll ställningar: 46 juniorer, 13 föreningslag, 8 
förbundslag, 8 21-25 år (RM)
328  Agnes Svedberg, Björksta Uskf 
373  Jönköping Skg 
555  Västmanland 
316  Johanna Klemmedsson, Christianstads Ssk

Korthåll fältskytte: 25 juniorer, 4 föreningslag, 4 för-
bundslag, 7 21-25 år (RM)
37  Henning Andersson, Bälinge-Jumkil Skf 
72  Bälinge-Jumkil Skf 
99  Uppland  

Marcus Madsen, Linköpings SKF.

Medaljörtrion i herrarnas 60 skott liggande på 300m. 

Medaljörerna i SM Ak4 bana.

Agnes Svedberg, Björksta Uskf.

Vinnande distriktslag i SM 6,5 mm öppen klass. 
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30  Johan Gustavsson, Karlstad-Ulvsby Skf

Gevär 6,5mm liggande: 29 juniorer, 8 föreningslag, 5 
förbundslag, 3 21-25 år (RM)
339  Daniel Wallberg, Loos Skf 
380  Loos Skf 
565  Skåne 
326  Kasper Svensson, Eggvena Bråtensby Skf

Gevär 6,5mm ställningar: 17 juniorer, 5 föreningslag, 
4 förbundslag, 3 21-25 år (RM) 
326  Daniel Wallberg, Loos Skf 
370  Loos Skf 
542  Skåne 
325  Marcus Åhlin, Bälgvikens Skf

300m sport 3x10: 15 juniorer
280  Daniel Wallberg, Ramselefors Skf
 
160924–25 Skol-SM, Skövde
Korthåll liggande: 99 KH15, 25 lag KH15, 45 KH17, 5 
lag KH17
295  Kristina Kjellgren, Frösåkerskolan Östhammar 
384  Lindsdahlsskolan 
290  Johan Brun, Europaskolan S-Näs 
376  Solberga Gymnasiet

Korthåll fältskytte: 31 KF15, 7 lag KF15, 14 KF17
36/9 (5) Isak Hede, Valla Skola Sala 
64  Norretullskolan 
36/21 (6) Carl Svensson, Söderportskolan Kristianstad

Gevär 6,5 mm liggande: 24 G15, 6 lag, 10 GF17
294  Emil Ala-Kulju, Nyköpings Högstadium 
384  Tranängskolan (Lag 1) 
293  Marcus Heinemark, Duveholmsgymnasiet

Gevär 6,5 mm fält: 8 GF15, 3 lag, 1 GF17
36/20 (9) Emil Ala-Kulju, Nyköpings Högstadium 
70  Tranängskolan (Lag 1) 
36/26  David Augustsson, Solberga Gymnasiet
 
161104–06 SM/RM Nationella luftgevärs-
SM, Kinna/Umeå/Vindeln
Stående: 110 seniorer, 109 juniorer, 29 veteraner 
(SVM), 22 föreningslag, 18 föreningslag junior, 7 
distriktslag seniorer, 6 distriktslag juniorer, 2 di-
striktslag veteraner (SVM)
497,3  Michaela Arvidsson, Skillingaryds SG 
496,6  Isabelle Johansson, Anderstorps SKF 
487,7  Martin Sahlbring, Uddevalla SG 
786  Ranselefors SF 
782 Sjuhäradsbygdens SSK 
1175 Västerbotten* 
1170  Västmanland 
1103  Västergötland*
 
*Oklarheter avseende deltagare i distriktslag. Angivet resul-

Michaela Arvidsson, Eskilstuna Skf.

Johanna Arvidsson, Skillingaryd.

Fredrik Malmström, Brösarp, och Rebecka Bergkvist, Falköping.

Medaljörerna på SM i olympisk trap.

Dampallen i SM i nationell skeet.



SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 35

tat är snittresultatet.

Sittande (RM/SVM): 32 seniorer, 62 veteraner, 27 för-
eningslag, 2 distriktslag veteraner
529,6  Michaela Arvidsson, Skillingaryds SG  
530,2  Magnus Rydén, Botkyrka SKF 
844,2  Skillingaryds SG 
1259,3  Skåne

161119–20 SM Fallande mål, Söraby
53 seniorer, 11 föreningslag, 55 juniorer, 14 fören-
ingslag junior, 4 föreningslag ungdom (RM)
 Ingrid Hedström, Mjölby USKF  
66  Borås 
 Johanna Arvidsson, Skillingaryds SKG 
69  Gullabo 1 
74  Arvika SG

Sittande (RM): 20 öppen klass, 2 distriktslag, 19 ung-
dom, 4 distriktslag junior
 Sabina Fagerlund, Söraby 
149  Småland 
 Jesper Nilsson, Arvika SG 
94  Småland

LERDUVA
 
160709 SM Compak Sporting, Vikbolandet
71 seniorer, 7 damer, 10 juniorer, 15 veteran 55+, 3 
superveteran 65+
148 Fredrik Malmström, Brösarps Jsk  
132 Rebecka Bergkvist, Falköpings Ssk 
137 Jens Hellström, Vikbolandets Jvf   

142 Conny Petters, Haninge Jsk  
123 Per Nilsson, Norra Frosta Jsk

160821 SM Dubbeltrap, Södertälje
12 deltagare
135 Håkan Dahlby, Södertälje Jsk

160611 SM Herrsenior Engelsk Sporting, 
Skepplanda
99 deltagare
183/200  Markus Larsson, För. Jaktskyttarna Trollhättan 

160807 SM & SVM Engelsk Sporting, Sve-
geråsen
3 damer, 6 juniorer, 32 SVM 50+, 12 SVM 60+ och 7 
SVM 70+, 21 lag
82 Rebecka Bergkvist, Falköpings Ssk  
82 Jens Hellström, Vikbolandets Jvf   
91 Anders Bore, Falköpings Ssk 
72 Bert Gustavsson, Hovaortens Jsk
75 Hans Hellberg, Hovås Sjsk 
250 Falköpings Ssk (Anders Bore, David Molin,  
 Tommy Lundgren) 

160924 SM Field Target, Mörrum 
9 klass 10J Fjäder/PCP, 3 klass 16J Fjäder, 13 klass 16J 
PCP, 5 klass 45J Fjäder/PCP, 3 juniorer
24 Henrik Olofsson, Mörrum SG 
32 Torbjörn Gustavsson, Onsala Lgk  
41 Fredrik Wessman, Forshaga Jsk  
46 Johan Karlsson, Kristianopel Jsk 
19 Ludvig Andersson, Skepplanda Ssk 
 

Hanna Ståhl, Vedums JSK. 
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160904 SM/SVM Fitasc Sporting, Sveger-
åsen
70 seniorer, 4 damer, 9 juniorer, 12 SVM Veteran 55+, 
7 SVM Superveteran 65+, 14 lag
181 Fredrik Malmström. Brösarps Jsk  
151 Hanna Ståhl, Vedums Jsk  
172 Alfred Hellström, Vikbolandets Jvf 
167 Weine Moberg, Eskilstuna Jsk   
151 Börje Sandberg, Kalmar Jvf   
675 Vikbolandets JVF (Marcus Åkerberg, Alfred 
 Hellström, Jens Hellström, Jim Forsberg)

160703 SM/SVM Nationell Skeet, 
Sunderbyn
19 seniorer, 4 damer, 3 juniorer, 8 lag, 6 50+ (SVM), 5 
60+ (SVM), 2 70+ (SVM) 
188 Åke Bröms, Sunderby Spsk  
164 Maria Olofsson, Storfors Jsk  
186 Robin Helgosson, Vedums Ssk  
541 Sunderby Spsk (Åke Bröms, Robin Holmgren, 
 Erik Fallström) 
180 Leif Lundberg, Sunderby Spsk   
178 Ovar Marklund, Sunderby Spsk  
138 Asthe Fahlqvist, Vilske  
 
160703 SM Nordisk Trap, Forshaga
63 seniorer, 11 damer, 6 juniorer
143/168 Göran Martinsson, Frillesås Spsk 
140/163 Mathilda Lishöj, Strövelstorps Jsk 
146/166 Marcus Bryntesson, Forshaga Jsk

160731 SVM Nordisk Trap, Skepplanda
25 50+ (SVM), 24 60+ (SVM), 17 70+ (SVM)
137/158 Anders Jonasson, Skepplanda Jsk 
142/167 Jörgen Olsson, Falköpings Jsk 
132/154 Karl Ivar Holmstrand, Vedums Ssk

160821 Lag-SM Nordisk Trap, Skepplanda
21 lag
278 Frillesås SpSK (Peter Svensson, Göran Martinsson,  
 Glenn Larsson)

160807 SM Olympisk Trap, Uppsala
18 deltagare, 6 lag
110/12/14 Andreas Norlén, Uppsala Jsk 
318  Uppsala Jsk (Andreas Norlén, Benny  
  Törnblom, Andre Akbarzadeh)

160724 SM Olympisk Skeet, Oppunda
64 seniorer, 9 damer, 8 juniorer, 9 lag
120/16/16 Marcus Svensson, Landskrona- 
  Saxtorps Jsk 
59/12/12 Angelica Jansson, Haninge Jsk  
105/12/16 Oskar Nilsson, Trelleborgs Jsk  
353  Oppunda Jsk (Edvin Moberg, Niklas  
  Ringborg, Gustav Pettersson) 

160807 SVM Olympisk Skeet, Uppsala
29 50+ (SVM), 16 60+ (SVM), 8 70+ (SVM)
113 Leif Zeilon, Gamleby Jsk  
114 Per Swenson, Kristianstads Jsk 
94 Bjarne Olsén, Forshaga Ssk   

VILTMÅL
 
160312 SM Running Target 10 m
Regelbundna lopp (30+30): 8 seniorer, 3 juniorer
Jesper Nyberg, Hylte Sps 
Andreas Bergström, Glaskogens JSK

Blandade lopp (20+20): 8 seniorer, 3 juniorer
391  Emil Martinsson, Osby JSK 
361  Andreas Bergström, Glaskogens JSK

160804 SM Viltmål 50 m och 80 m
50m Regelbundna lopp (30+30): 13 seniorer, 4 junio-
rer, 3 lag
594  Emil Martinsson, Osby JSK  
576  Andreas Bergström, Glaskogens JSK 
1669  Hylte Sps 1 (Jesper Nyberg, Per Nyberg, Oscar  
 Eliasson)

50 m blandade lopp (20+20): 8 seniorer, 4 juniorer
396  Emil Martinsson, Osby JSK   
379  Andreas Bergström, Glaskogens JSK

80 m enkelskott (20+20): 13 seniorer, 3 lag, 4 juniorer 
(RM)
392  Rickard Johansson, Jakt o SpSk Trofé 
1059  Hylte Sps (Jesper Nyberg, Patrik Gustavsson, 
 Oscar Eliasson) 
378  Andreas Bergström, Glaskogens JSK

80 m dubbelskott (20+20): 7 seniorer, 4 juniorer (RM)
388  Emil Martinsson, Osby JSK 
375  Andreas Bergström, Glaskogens JSK

Enkel kulkombination (200 p): 11 seniorer, 4 juniorer 
(RM)
391  Rickard Johansson, Jakt o SpSk Trofé 
388  Andreas Bergström, Glaskogens JSK

Dubbel kulkombination (200 p): 8 seniorer, 4 juniorer 
(RM)
391  Emil Martinsson, Osby JSK 
361  Anton Andreasson, Arvika JSK

160730–31 SM Jaktkombination (600 p), 
Åmål
23 seniorer, 6 lag, 3 juniorer (RM), 1 60+ (RM), 4 50+ 
(RM)
559  Christian Andreasson, Glaskogens JSK 
1605  Glaskogen JSK 1 (Christian Andreasson, Fredrik  
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 Olsson, Niklas Bergström) 
532  Andreas Bergström, Glaskogens JSK 
478  Jan-Erik Leksell, Malungs JSK 
514  Tomas Österberg, Glaskogens JSK

160709–10 SM Enkel Jägarkombination 
(200 p), Skövde 
23 seniorer, 7 lag, 2 juniorer (RM), 6 60+ (RM), 8 50+ 
(RM) 
183  Niklas Bergström, Glaskogens JSK 
499  Glaskogen JSK 2 (Christian Andreasson, Fredrik  
 Olsson, Ola Gustavsson) 
157  Andreas Bergström, Glaskogens JSK  
166  Leif Martinsson, Malungs JSK  
174  Krister Gustafsson, Tibro JSK  

PISTOL
 
160319 Svenska Ungdomsmästerskapen i 
Luftpistol, Töreboda
LP13 Lynn Sandberg, Vinslövs PK 
LP15S Mikaela Skårman, Stockholmspolisens SKF 
LP15P Erik Svensson, Mjölby PK 
LP15F Ida Abrahamsson, Öckerö SF 
LP17P Martin Sörensen, Älvdalens PK 
LP17F Rebecka Andersson, Dorotea PSK 
LP20P Oskar Nilsson, Lönsboda SPSK 
LP20F Sara Stamneströ, Aleholms SF 
LP25P Carl Sandberg, Öckerö SF 
LP25F Vendela Sörensen, Öckerö SF

160320 Svenska Ungdomscupen Riksfinal, 
Töreboda
LP13 Lynn Sandberg, Vinslövs PK 
LP15S Robin Åsberg, Fjugesta PSK 
LP15P Erik Svensson, Mjölby PK 
LP15F Andrea Olausson, Öckerö SF 
LP17P Martin Sörensen, Älvdalens PK 
LP17F Sara Söberg Broms, Upsala SPSK 
LP20P Oskar Nilsson, Lönsboda SPSK 
LP20F Sara Stamneströ, Aleholms SF 
LP25P Carl Sandberg, Öckerö SF 
LP25F Vendela Sörensen, Öckerö SF

160415–17 SM Luftpistols-SM, Linkö-
ping 
Snabbluftpistol: 5 herrar 
546/35  Anders Hansson, Lunds PK

Falling Target: 8 damer, 9 damjuniorer, 41 herrar
Vendela Sörensson, Öckerö SF  
Josefin Thörnkvist, Frövi-Lindesberg PS 
Jonas Fyrphil, Aleholms SF 

Luftpistol 40 skott: 44 damer, 5 damlag, 24 damjunio-

Herrpallen på SM i nationell skeet.

Ida Backlund, Umeå.

Palltrion på SM i grovpistol.

Pontus Schmidt, Örebro.

 Maria Öberg, Boden.
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Grovpistol: 40 herrar, 4 lag 
573  Per-Anders Lander, Kungl. Värmlands Reg. SF 
1682  Kungl. Värmlands Reg. SF (Lars Palmgren, Per- 
 Anders Lander, Lennart Carlsson)

160720–24 Veteran-SM 25/50m, Boden
Fripistol: H44, H55, H65, H70, H80
551  Joakim Norberg, Atlas Copco PSK 
524  Tomas Backlund, Umeå PK 
509  Weith Andersson, Gävle PK 
387  Måns Åberg, Skellefteå PSK 
493  Ragnar Skanåker, PSKF Magnus Stenbock

Snabbpistol: 6 H45, 3 H55
563  Pelle Carlsson, Lövsta SKF 
553  Arnold Broberg, Falu Sport & PSK

Luftpistol 8 H/D45, 7 H/D55, H/D65, 3 H/D70,  
1 H/D75
374  Joakim Norberg, Atlas Copco PSK 
377  Tomas Backlund, Umeå PK 
354  Seppo Hakola, Upsala SSK 
358  Arnold Lindbäck, Luleå PSK 
321  Ulla-Britt Brännström, Luleå PSK

Grovpistol 15 H45, 12 H55, 5 H65, 4 H70
558  Per Klingberg, Eksjö SKG 
559  Lennart Carlsson, Kungl. Värmlands Reg. SF 
562  Staffan Oscarsson, Strömsunds SSK 
542  Rolf Graf, Hedemora PSK

Sportpistol 16 H/D45, 8 H/D55, 7 H/D65, 4 H/D70,  
1 H/D75 
574  Lars Palmgren, Kungl. Värmlands Reg. SF 
558  Lennart Carlsson, Kungl. Värmlands Reg. SF 
553  Staffan Oscarsson, Strömsunds SSK 
553  Arnold Lindbäck, Luleå PSK 
517  Ulla-Britt Brännström, Luleå PSK

Standardpistol 13 H/D45, 8 H/D55, 6 H/D65, 4 H/D70, 
1 H/D75 
556  Patrik Eriksson, Kramfors PSK 
540  Lennart Carlsson, Kungl. Värmlands Reg. SF 
526  Lars-Göran Liljergren, Norrköpings SKF 
525  Rolf Graf, Hedemora PSK 
458  Ulla-Britt Brännström, Luleå PSK
 

rer, 6 lag damjunior
196,0/375 Rebecka Andersson, Dorotea PSK 
1082   Dorotea PSK (Annika Edlund, Erica  
  Mikaelsson, Rebecka Andersson) 
197,6/376  Rebecka Andersson, Dorotea PSK 
728   Dorotea PSK (Erica Mikaelsson, Rebecka  
  Andersson)

Luftpistol 60 skott: 104 herrar, 19 herrlag, 11 herrju-
niorer, 4 lag herrjunior
202,0/568  Oscar Nilsson, Lönsboda SpSK 
1692   Kungl. Värmlands Reg. SF (Per-Anders  
  Lander, Magnus Palmgren, Lars  
  Palmgren)  
191,4/540  Isac Ahlqvist, Lönsboda SpSK 
1102   Älvdalens PK (Martin Sörensen, Markus  
  Beronius)

160720–24 Pistol-SM 25/50m, Boden
Snabbpistol: 16 herrar
566/18   Pontus Schmidt, Örebro Pistol & Sport 
  skytteklubb

Fripistol: 41 deltagare, 3 lag, 4 juniorer
182,4/521  Per Carlsson, Lövsta Skytteförening 
1549   Kungl. Värmlands Reg. SF (Per-Anders  
  Lander, Magnus Palmgren, Lars  
  Palmgren)  
167,2/463  Ida Backlund, Vännäs Pistolskytteklubb

Standardpistol: 15 damer, 4 damlag, 49 herrar, 6 herr-
lag, 9 juniorer
540  Josefine Thörnkvist, Frövi-Lindesberg PS 
1529  Kungl. Värmlands Reg. SF (Johanna Carlsson,  
 Ingeborg Palmgren, Pernilla Lander Nordin) 
563  Janne Danielsson, Älvdalen PK 
1647  Aleholms SKF (Anders Mikael Magnusson, Jonas  
 Fyrpihl, Mikael Nilsson)
550  Josefine Thörnkvist, Frövi-Lindesberg PS

Sportpistol: 18 damer, 4 damlag, 48 herrar, 5 herrlag, 
6 damjunior, 4 herrjunior
562/12/8 Maria Öberg, Bodens Sportskytteklubb 
1602  Kungl. Värmlands Reg. SF (Johanna Carlsson,  
 Ingeborg Palmgren, Pernilla Lander Nordin) 
583  Per-Anders Lander, Kungl. Värmlands Reg. SF 
1709  Kungl. Värmlands Reg. SF (Per-Anders Lander,  
 Lars Palmgren, Tommy Nässén)  
566/8/8 Josefine Thörnkvist, Frövi-Lindesberg PS 
544  Hugo Ambursley, Luleå PK
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Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Skyt-
tesportförbundet får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2016.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
 
Verksamheten 
 
Allmänt om verksamheten 
Den positiva medlemsutvecklingen har hållit i sig även 
2016 och vi är nu nästan 100 000 fullständigt registrerade 
i IdrottOnline. Ett högt medlemsantal är inte minst viktigt 
i det politiska påverkansarbetet, både nationellt och på 
EU-nivå, detta arbete har intensifierats mer och mer och vi 
har haft och har samarbete med andra organisationer i de 
viktiga frågorna. Utfallet av detta samarbete har i mångt 
och mycket varit framgångsrikt.

I det politiska påverkansarbetet är det även viktigt att 
kunna påvisa ett seriöst och systematiserat säkerhetsar-
bete. Detta har lönat sig bland annat genom att Polisen 
nu använder SäkB som det enda gällande underlaget för 
bansäkerhet. SvSF har under året genomfört flera ut-
bildningar av besiktningsmän för skjutbanor, där både 
anställda inom Polisen och andra deltagit.  Vidare har 
SvSF som frivillig försvarsorganisation fortlöpande under 
året genomfört uppdragsutbildningar, där vi har utbildat 
instruktörer på automatkarbin samt ammunitionsmän åt 
Försvarsmakten.

På tävlingsfronten hade förbundet bland annat stora 
framgångar vid VM i viltmål i Suhl med fyra individuella 
medaljer och tre lagmedaljer. Årets stora höjdpunkt var 
dock OS i Rio de Janeiro, där Marcus Svensson erövrade en 
silvermedalj i skeet efter särskjutning. Till samma final tog 
sig även Stefan Nilsson.

Utbildning
Under 2016 har arbetet fortsatt med Utbildningsprojek-
tet, men inte riktigt med den fart som vi önskat. Det har 
dock arbetats med projektet på olika nivåer under året. De 
sektioner som saknat utbildningsmaterial till förenings-
tränarutbildningarna har arbetat med att ta fram detta. 
Breddtränare har börjat genomföra föreningstränarut-
bildningar på några platser i landet och biträdande för-
eningstränarutbildningen genomförs i distrikten, främst 
inom gevär och pistol. En gemensam utbildning och träff 
har genomförts för tio nya och 14 sedan tidigare utbildade 

breddtränare.  
    D-coachutbildningen är ISSF:s basutbildning för tränare 
och SvSF stod för första gången som värd när utbildningen 
genomfördes för svenska, norska och danska tränare. 
Fjorton svenska ledare gick utbildning och är nu av ISSF 
licensierade D-coacher.   
    Under året har ytterligare 29 säkerhetsrådgivare utbil-
dats, totalt är nu 57 säkerhetsrådgivare utbildade från sex 
olika skytteorganisationer. Utbildning av besiktningsmän 
civil skjutbana har genomförts under året samt att ut-
bildning av Svenska Skidskytteförbundets personal (åtta 
stycken) i Östersund har genomförts.  
    I slutet av året reviderades skyttekortsproven.

Utveckling 
 
SvSF:s tävlingskalender och IndTA
Under 2016 fortsatte arbetet med en ny version av täv-
lingskalendern och det administrativa tävlingssystemet 
IndTA. Systemet driftsattes i mars 2016 och i slutet av året 
kopplades en betalfunktion på. Systemet används som täv-
lingskalender, där arrangörer på riks-, distrikts- och fören-
ingsnivå kan lägga upp tävlingar och evenemang. Systemet 
kan användas för anmälan till tävling och till anmälan kan 
även en betalfunktion kopplas på. I systemet går det  
nu att köpa tävlingslicenser och betala skyttekortsprov. 
 

Samarbete med Försvarsmakten
För 2016 var det budgeterat för totalt fem kurser med en 
total budget på 1 070 000 kr och 360 utbildningsdagar 
fördelat på skjut- och ammunitionsutbildning. Utfallet för 
dessa fem kurser blev, med en budget på 806 883 kr, 325 
utbildningsdagar. Differens i utbildningsdagar beror till 
största delen på sena avhopp. Skjututbildningarna har syf-
tat mot att ge kvalitetssäkrade skjutinstruktörer mot GU-F.  
SvSF har kraftsamlat skjututbildningen emot att utbilda 
mot den nya Skjututbildning (NY).  Detta har gjorts genom 
att Markstridsskolan har vidareutbildat verksamma skyt-
teinstruktörer. Vidare har skjutinstruktörer vidareutbil-
dats genom att genomföra instruktörskurserna IKG och 
IKT, samt att en skjutinstruktör genomfört Kurschefskurs. 
Under 2016 genomfördes 18 GU-F där det totalt utbilda-
des 132 AK-skyttar. 
 

Idrottslyftet och  
andra riktade stöd från RF
Inom ramen för Idrottslyftet, som är regeringens speciella 
satsning på barn och ungdomar,
tilldelade Riksidrottsförbundet (RF) SvSF 2 095 318 kro-
nor i föreningsstöd för år 2016.

ÅRSREDOVISNING 2016 
för Svenska Skyttesportförbundet (802003-1707) 
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Av dessa pengar fick 87 föreningar bidrag för totalt 102 
olika projekt, fördelade på samtliga skyttesportdistrikt. 
Följande kategorier har föreningarna sökt medel inom: 
utbildning (9 projekt), fysisk gruppaktivitet (1 projekt), 
läger (13 projekt), utrustning (72 projekt) samt fria pro-
jekt (7 projekt).

Utvecklingsbidraget
SvSF fick från Idrottslyftet även ett så kallat utvecklings-
stöd. Dessa medel uppgick till 2 283 046 kronor, varav 
200 000 kronor var ett extra stöd som samtliga idrotts-
förbund erhöll till analysarbete. Dessa medel gick bland 
annat till framtagandet av en utvecklingsplan för SvSF:s 
barn- och ungdomsverksamhet 2017–2019 (se separat 
redogörelse), utbildningsprojektet, sektionernas verk-
samhet för ungdomar upp till 25 år, skyttegymnasiets 
verksamhet i form av bidrag till deltagande vid en tävling 
utomlands samt till administration och marknadsföring av 
Idrottslyftet. 

Stimulansbidrag
SvSF fick från Riksidrottsförbundet (RF) ett stimulansbi-
drag på 200 000 kr för att genomföra en barn- och ung-
domsledarträff (se separat redogörelse).

Övriga bidrag
Under 2016 fick SvSF även ett bidrag från Kronprinses-
san Margaretas Landstormsfond. Totalt fick förbundet 
140 000 kr, varav 30 000 kronor gick till deltagande vid 
rekryteringslägret Stadium Sports Camp och 110 000 
kronor till en barn- och ungdomsledarträff (se separat 
redogörelse).

Utöver detta fanns det även medel kvar för ett tvåårigt 
projekt som SvSF beviljades medel till under 2015. Detta 
projekt består i att genomföra föreningsträffar i våra di-
strikt. SvSF besökte under 2016 föreningar och distrikts-
styrelser i Halland, Skåne, Värmland, Västmanland och 
Örebro samt på Gotland. 

Utvecklingsplan barn- och  
ungdomsverksamheten 2017–2019
Under året har barn- och ungdomsverksamheten analyse-
rats och målet är att skyttesporten ska erbjuda barn- och 
ungdomar en attraktiv verksamhet där man får chans att 
utvecklas och
där man vill stanna kvar en lång tid. 

SvSF har beslutat att följande är prioriterade områden att 
satsa på under 2017-2019:

• Rekrytering och utbildning av ledare och tränare
• Att bygga grupper och laganda
• Ge alla en möjlighet att delta
• Samarbete över gränserna

 
Barn- och ungdomsledarträff 
Cirka 60 barn- och ungdomsledare deltog i SvSF:s barn- 
och ungdomsledarträff i oktober. Målet med träffen var att 
ge våra barn- och ungdomsledare ett gemensamt synsätt 
på verksamheten som bedrivs under både träning och täv-
ling. Fokus var på tränarrollen och föreningen. Områdena 
belystes via föreläsare som Håkan Dahlby, Stefan Holm, 
Anders Wahlström, Aila Ibanez Mengüz, Tommy Olsson 
och Jonas Edman. Med träffen önskade SvSF kunna sprida 
de tankar som finns kring en sund verksamhet, både för 
bredden och för eliten. Förhoppningen är också att delta-
garna har fått ett nytt kontaktnät där de ska kunna söka 
stöttning och utbyta idéer.   

Ungdomsengagemang
Ungdomsrådet har under början av 2016 lagt fokus på att 
marknadsföra ungdomsrådet, så att Sveriges unga skyt-
tar ska få upp ögonen för att rådet finns och vad vi jobbar 
med. Under resten av året har ungdomsrådet arbetat fram 
ett nytt arbetssätt inom rådet, som ska verkställas efter 
årsmötet 2017. Arbetet med förändringen påbörjades 
för att de som sitter med i ungdomsrådet inte ska lägga 
ner tid i verksamheten på fel saker. Detta ska bidra till att 
lättare kunna jobba för och med skyttarna i alla delar av 
landet inom alla grenar. 

Under årsmötet och skytteforum har man bjudit in ung-
domar från alla distrikt. Under båda evenemangen så har 
ungdomsrådet lyft fram olika ämnen som rör ungdomar 
eller ungdomsverksamheten.  I samband med årsmötet 
och skytteforum genomfördes det en aktivitet och en 
gemensam middag med de ungdomar som medverkade. 
Detta skapade en närmare kontakt med de ungdomsskyt-
tar som finns i Sverige och deras tankar och åsikter. 

Ungdomsrådet gav även under 2016 stöd för genomför-
andet av Stadium Sports Camp (SSC). Skyttesport var för 
tionde året i rad en av huvudsporterna på SSC, ett läger 
som pågår under fyra sommarveckor i Norrköping. Varje 
vecka intas idrottslägret av nya deltagare och ledare. 2016 
deltog totalt cirka 7000 barn och ungdomar inom olika 
idrotter. Inom Skyttesport så var det fullt alla fyra veckor 
och varje vecka deltog 30 barn och ungdomar i olika åld-
rar. Stadium Sports Camp har även något som heter Multi-
testa, vilket innebär att det är runt 60 barn per vecka som 
prövar olika typer av sporter, bland annat skytte. Skytte är 
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även en aktivitet för 110 barn per vecka som åker på den 
så kallade day campen. Rådet stöttade även upp evene-
manget genom att medverka som ledare inom Skyttesport. 

 
Elitverksamhet
Organisatoriskt var elitverksamheten oförändrad under 
2016 jämfört med tidigare år. Ansvarig för verksamheten 
var Jonas Edman i sin roll som sportchef, till sin hjälp 
hade han två halvtidsanställda förbundskaptener, Christer 
Svensson (lerduva) och Mats Eriksson (gevär). Dessa tre 
jobbade naturligtvis tätt tillsammans med grenledare och 
övriga ledare för att på bästa möjliga sätt skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för våra elitskyttar. 
Fokuset för elitverksamheten var under 2016 tvådelat, 
men huvudfokus var naturligtvis på det gäng som siktade 
mot OS i Rio. Mycket av arbetet gick ut på att selektera 
samt förbereda våra aktiva för OS på ett bra sätt.  Parallellt 
med detta så började vi redan nu titta på hur vi skall jobba 
för att skapa bästa möjliga förutsättningar till kommande 
mästerskap och då i synnerhet till OS i Tokyo 2020. Vårt 
mål är att vi ska ha en så stor och konkurrenskraftig trupp 
som möjligt till kommande mästerskap. 

Elitstöd
Riksidrottsförbundet har under 2016 genom sin elitavdel-
ning bidragit med ett landslagsstöd på 1 250 000 kronor. 
Utöver detta beviljades vi stöd på sammanlagt 535 000 
kronor i projektrelaterat extra landslagsstöd, vilket till-
sammans ger 1 785 000 kronor i elitstöd från RF. Vi har 
också haft möjlighet att utnyttja personella resurser från 
RF:s elitavdelning till utbildningsinsatser inom områdena 
idrottspsykologi och idrottsfysiologi. 
Utöver stödet från RF har vi också erhållet ett ekonomiskt 
stöd på 534 000 kronor från SOK. Detta är ett riktat stöd 
mot de skyttar som ingår i SOK:s topp- och talangprogram. 
En mindre summa av detta var till aktiva som ingår i SOK:s 
utmanarsatsning. Under 2016 ingick lerduveskyttarna 
Marcus Svensson och Stefan Nilsson samt gevärsskyttarna 
Linda Olofsson, Lotten Johansson och Michaela Arvidsson 
i topp- och talangprogrammet. I SOK:s utmanarsatsning 
under 2016 ingick Carl Sandberg och Oscar Nilsson (pi-
stol) och Marcus Madsen (gevär). Utmanarsatsningen är 
ett tidsbegränsat projekt som avslutas 2016. Från SOK har 
vi också erhållit kompetensstöd till ovanstående aktiva. 

Svensk Skyttesport
Tidningen Svensk Skyttesport har under 2016 utkommit 
med fyra tryckta nummer. Årets första nummer gavs ut i 
mellan 6 500 och 7 400 exemplar. Siffran varierar främst 
beroende på hur många som löst tävlingslicens. Tidningen 
går till tävlingslicensierade skyttar och våra föreningar i 
huvudsak. Den skickas också till större medier samt till ett 
litet antal prenumeranter.

Magasinet finansierades bland annat av stödet från För-
svarsmakten. Utöver arbetet med layout och tryck stod 
Ågrenshuset även i år för annonsförsäljning till magasinet. 
Av annonsintäkterna tillföll 83 171 kronor Svenska Skyt-
tesportförbundet. 

Ekonomi
Sammanfattningsvis kan årets resultat om 743 872 kronor 
noteras och balansomslutning om cirka 23,9 miljoner kro-
nor. 

Medlemmar och föreningar
Medlemsantalet 2016 var 98 139 (92 535) varav 21 590 
(14 806) kvinnor.
Tävlingslicenserna uppgick till 6 122 (5 829), fördelat per 
sektion: gevär 2 927 (2 876),
pistol 1 259(1 187), lerduva 1 697 (1 524), viltmål 239 
(242). Antalet föreningar var 1 087 (1 104). Föregående års 
siffror inom parentes.

Verksamhet
De operativa, rekryterande, idrottsliga verksamheterna har 
genomförts av våra sektioner. Detta utvecklas i respektive 
sektions samt i SvSF:s verksamhetsberättelse.

Sponsorer
Förbundsstyrelsen tackar varmt för de partners som på 
olika sätt stöttat förbundet, föreningar och skyttar under 
det gångna året. Ett särskilt tack riktas till Norma Precision 
AB, inklusive Gyttorp och RWS, som hjälper till att stödja 
delar inom alla förbundets sektioner på ett sätt som inte 
gjorts tidigare.

Styrelsen 
Styrelsen har genomfört sju (7) protokollförda sammanträ-
den plus ett (1) per capsulam-möte. Därutöver har arbets-
utskottet löpande hanterat ärenden mellan förbundsstyrel-
sens sammanträden. Ordförande har varit Jimmy Persson.
 

Flerårsöversikt (tkr)  2016   2015   2014   
Nettoomsättning  18 946 18 601 18 390   
Resultat före finansiella poster       602       570       253  
Soliditet (%)           67         60         55   
Kassalikviditet (%)              607      471      433 
Eget kapital exkl
ändamålsbestämda medel 16 037  15 294  12 337 
   
Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efter-
följande resultat- och balansräkning med tilläggsupplys-
ningar.
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RESULTATRÄKNING
 
Resultaträkning
 
Rörelseintäkter

Not 1  
2016-01-01

-2016-12-31

 
2015-01-01

-2015-12-31

Anslag 2 10 678 276 10 200 398
Bidrag 3 3 299 812 3 504 645
Avgifter 4 4 270 895 4 176 076
Övriga intäkter 696 962 719 633
Summa rörelseintäkter
 
Rörelsekostnader

18 945 945 18 600 752

Lämnade bidrag och anslag -90 000 -155 000
Övriga externa kostnader -10 923 416 -10 912 353
Personalkostnader 5 -7 317 952 -6 940 120
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

6 -12 134 -23 467

Summa rörelsekostnader -18 343 502 -18 030 940
Rörelseresultat 

Finansiella poster

602 443 569 812

Finansiella intäkter 7 141 429 2 386 873
Summa finansiella poster 141 429 2 386 873

Resultat efter finansiella poster 743 872 2 956 685

Årets resultat 743 872 2 956 685
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BALANSRÄKNING
 
 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar
 
Materiella anläggningstillgångar

Not 
1

 
 

2016-12-31

 
 

2015-12-31

Inventarier 8 24 266 0
Summa materiella anläggningstillgångar
 
Finansiella anläggningstillgångar

24 266 0

Andelar i intresseföretag 9 23 263 23 263
Summa finansiella anläggningstillgångar 23 263 23 263

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar
 
Varulager m. m.

47 529 23 263

Varulager 71 419 101 682
Summa varulager 

Kortfristiga fordringar

71 419 101 682

Kundfordringar 78 760 260 212
Övriga fordringar 212 935 255 394
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 326 672 289 013
Summa kortfristiga fordringar 

Kortfristiga placeringar

618 367 804 619

Övriga kortfristiga placeringar 10 20 764 976 18 730 740
Summa kortfristiga placeringar 

Kassa och bank

20 764 976 18 730 740

Kassa och bank 2 400 759 6 070 174
 
Summa kassa och bank

 
2 400 759

 
6 070 174

Summa omsättningstillgångar 23 855 521 25 707 215

SUMMA TILLGÅNGAR 23 903 050 25 730 478
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BALANSRÄKNING
 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
 
Eget kapital
Ingående behållning

Not 
1

 
 

2016-12-31

 
 

2015-12-31

Ingående behållning 15 293 558 12 336 873
Årets resultat 

Ändamålsbestämda medel

743 872 2 956 685

Prisfonder 11 692 561 753 598
Övriga fonder 12 399 039 448 039
 
Summa eget kapital 

Avsättningar

17 129 030 16 495 195

Övriga avsättningar 13 2 855 550 3 799 038
Summa avsättningar 

Kortfristiga skulder

2 855 550 3 799 038

Leverantörsskulder 499 052 538 784
Övriga skulder 127 460 125 843
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 291 958 4 771 618
Summa kortfristiga skulder 3 918 470 5 436 245

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 903 050 25 730 478
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NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Kassalikviditet (%) 
Omsättningstillgångar (exklusive lager)  i förhållande till kortfristiga skulder. 
 
Soliditet (%) 
Eget kapital, exklusive ändamålsbestämda medel, i procent av balansomslutning. 
 
 
Not 2 Anslag

2016 2015

  
Riksidrottsförbundet 7 662 219 6 184 912
Sok Anslag 469 294 1 254 888
HKV: Org. stöd 1 739 880 1 902 706
HKV: Orgstöd, Uppdrag 806 883 857 892

 
Not 3 Bidrag

10 678 276 10 200 398

2016 2015
  

Sponsor- och frivilligt bidrag 370 185 553 271
Stimulansbidrag 245 050 387 041
Lönebidrag 59 776 179 868
Stiftelsen John Hedins Skyttefond 25 000 25 000
Stiftelsen Skolskyttefrämjandet 50 000 0
Kronprinsessans Margaretas Landstormfond 266 754 200 000
Idrottslyftet 2 283 047 2 159 465

3 299 812 3 504 645
 
Not 4 Avgifter  

2016 2015

Aktivitetskortsavgifter 1 782 750 1 698 476
Deltagaravgifter 856 040 799 100
Årsavgifter 1 632 105 1 678 500

 
Not 5 Medelantalet anställda

4 270 895 4 176 076

2016 2015

Medelantalet anställda 9 9
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Not 6 Avskrivningar
Inventarier skrivs av baserade på en bedömning av tillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivningstid 3 år.
 
 
Not 7 Finansiella intäkter

2016 2015
  
Ränteintäkter 426 520
Valutakursvinst 244 385
Realisationsvinst av värdepapper 140 759 2 385 969

 
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

141 429 2 386 874

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 120 698 1 120 698
Inköp 36 400  0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 157 098 1 120 698

Ingående avskrivningar -1 120 698 -1 097 231
Årets avskrivningar -12 134 -23 467
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 132 832 -1 120 698

Utgående redovisat värde 24 266 0
 

 Not 9 Specifikation andelar i intresseföretag
Namn Kapitalandel Bokfört värde

Städa Sverige Ekonomisk Förening 2,3% 23 260

Sävsjö Skyttecenter Ekonomisk förening 36% 3

 
 
Org.nr

 
 
Säte

 
 

Eget kapital

23 263 
 

Resultat

Städa Sverige Ekonomisk förening 716421-2859 Stockholm 5 389 659 943 861
Sävsjö Skyttecenter Ekonomisk förening 769607-7497 Sävsjö -102 537 -14 130

 
Not 10 Aktier och andelar
Namn Anskaffningsvärde Marknadsvärde
Aktier 6 105 685 7 482 652
Hedgefonder 5 300 700 5 393 457
Räntor 9 358 591 9 741 331

20 764 976 22 617 440
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Not 11 Prisfonder
2016-12-31 2015-12-31

Kajsa & Henry Pantzars fond 159 549 169 586
K-A Norlins Ungdomsfond 164 123 176 123
Ola Olssons Prisfond 20 667 25 667
S:t Eriksfonden 123 939 123 939
Skyttesportens vänner 8 284 14 284
Eidem 216 000 244 000

692 562 753 599
 
Not 12 Övriga fonder

2016-12-31  2015-12-31

Norma Jubileums Fond 41 190 61 190
T Holbergs Minnesfond 10 254 10 254
P Nohres Skyttefond 57 963 71 963
Prins Eugens Fond 111 423 111 423
John Nilssons Fond 126 292 126 292
FSR Minnesfond 51 917 66 917

 
Not 13 Övriga avsättningar

399 039 448 039

2016-12-31  2015-12-31

Steve Gunnarssons 50-års-fond 211 305 217 305
Anläggningstekniska rådet 49 299 49 827
Miljöåtgärder 172 277 180 609
Ny organisation 954 681 1 110 798
Riktade projekt ungdom 735 859 893 619
Elitstöd 0 500 000
Rekrytering - och utbildning 95 000 515 000
Juridiskt stöd 150 000 150 000
Flyttkostnader 150 000 40 000
Utbildning besiktningsmän 300 000 100 000
Ungdomsverksamhet Sporting 37 129 41 880
Medlemsadministrativt system 150 000 0
Digitalisering, uppdateringmaterial 300 000 0

3 305 550 3 799 038
 

  
 

Stockholm, mars 2017  

Ordförande Jimmy Persson, Bo Ohlsson, Mikael Svensson, Margareta Ekberg Emilsson, Hanna Karlsson, 
Lars Lennartsson, Mikael Kronstrand, Robert Wälikangas, Tomas Skarpsvärd, Carl-Henrik Gilljam, Sofia Åkesson 

och generalsekreterare Patrik Johansson.
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Till Förbundsstämman i Svenska Skyttesportförbun-
det, org.nr 802003-1707.

Rapport om årsredovisningen
 
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Svenska Skyttesportförbundet för år 2016. 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbun-
dets finansiella ställning per den 31 december 2016 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sve-
rige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisors-
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även 
för den interna kontroll som den bedömer är nödvän-
dig för att upprätta en årsredovisning som inte inne-
håller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.
 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar sty-
relsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är till-
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagan-
det om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
 
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte inne-
håller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 

REVISIONSBERÄTTELSE
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Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
 
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även ut-
fört en revision av styrelsens förvaltning för Svenska Skyt-
tesportförbundet för år 2016. 

Jag tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till förbundet 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag  har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
 
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kun-
na bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot förbundet. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på min professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för förbundets situation. Jag går igenom och prövar fat-
tade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om an-
svarsfrihet.

Piteå den 12 april 2017

Lars Lundqvist
Auktoriserad revisor

och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina ut-
talanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets 
interna kontroll som har betydelse för min   revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att ut-
tala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande upplys-
ningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen an-
vänder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett för-
bund inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händel-
serna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de betydande brister i 
den interna kontrollen som jag identifierat.
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