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Det är viktigt att vi är många medlemmar i förbundet, dels eftersom det ger oss mer bidrag till vår verksamhet, dels 
eftersom det är viktigt vid det politiska påverkansarbetet både nationellt och på EU-nivå. Förbundet har fortsatt varit 
aktivt tillsammans med andra organisationer som bollplank och remissinstans till utredningar från departement och 
myndigheter avseende implementeringen av lagar och regler som påverkar vår verksamhet. 

Som frivillig försvarsorganisation har förbundet under året fortlöpande fört dialog med Försvarsmakten och MSB för 
att diskutera hur vi på bästa sätt kan verka inom dessa områden. Förbundet har bland annat utfört uppdragsutbild-
ningar samt varit behjälpligt vid genomförandet av SM AK4.

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.

Bo Ohlsson
Förbundsordförande
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Ekonomi
 
Sammanfattningsvis kan årets resultat om 59 043,38 kr noteras och balansomslutning om cirka 27,7 miljoner kr.

Kategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Medlemmar 81 412 92 535 98 104 107 820 106 447 110 337

Föreningar 1127 1104 1087 1073 1066 1 069

Tävlingslicens 5700 5829 6122 5329 5784  5 588

Omsättning 20 070 20 297 20 675 20 018 21 156 24 270

Medlemmar och föreningar
Medlemsantalet 2019 var 110 337 (106 447) varav 19 769 (18 920) kvinnor.
Tävlingslicenserna uppgick till 5 588 (5 784), fördelat per sektion: gevär 2 680 (2 770),
pistol 1 047 (1 125), lerduva 1 632 (1 627), viltmål 230 (262). Antalet föreningar var 1 069 (1 066). Föregående års 
siffror inom parentes.

Samarbete Försvarsmakten 
 
För 2019 var det budgeterat för totalt fyra utbildningskurser med en total budget på 748 550 kr och 340 utbildningsda-
gar fördelat på skjut- och ammunitionsutbildning. Utfallet för dessa fyra kurser blev 330  utbildningsdagar, med en total 
kostnad på 880 836 kr. överskridandet av budget berodde främst på att kvalitetssäkring av skjutinstruktörer fick flyttas 
från Markstridsskolan till Halmstad.  Skjututbildningarna har syftat mot att ge kvalitetssäkrade skjutinstruktörer mot 
GU-F. Under året har 18 nya skjutinstruktörer utbildats på den av Försvarsmakten nya framtagna övningsförteckningen, 
utbildning mot sjukvårdstjänst och riskanalysarbete har prioriterats under året. 
SvSF har varit Försvarsmakten behjälplig vid Grundutbildning för Frivilligpersonal (GU-F). Under året har 18 skjutin-
struktörer varit anspråkstagna och man har grundutbildat 410 elever på AK4 B. Omdömet som kurschefer och elever ger 
till dessa instruktörer är att de är kunniga och har god pedagogisk förmåga.
SvSF har varit Hemvärnet behjälpliga vid genomförandet av SM AK4. Vid Försvarsmaktens utbildningsplattformar i 
Stockholm, Skåne och i Halland är samverkan mellan SvSF och Försvarsmakten mycket gott. Detta bygger på personkän-
nedom och är något som SvSF bör bygga upp i hela landet.

Utöver uppdragsmedel har SvSF erhållit 1 011 343 kr i organisationsstöd, ett stöd som ges för att kunna utföra uppgif-
terna mot Försvarsmakten.
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Politiska områden 
 
Remisser
Förbundet har under det gångna året svarat på ett flertal re-
misser som skulle kunna påverka vår idrott. Några remisser 
som besvarats: Reglering av vapenmagasin, Strängare straff 
för vapenbrott, Nya stadgar för ISSF, ECHA förbud mot bly i 
ammunition, Skjutbana på Kallebäck (Göteborg), Besiktning 
av skjutbanor. 

Dimensionering av riksidrottsgymnasieverk-
samheten för perioden 2020–2023
Förbundet föreslog att alla 27 platserna skulle vara kvar i 
Sävsjö.

  
Syftet med den uppgiften 
är att säkerställa att SvSF 
har rätt skyddsnivåer 
inför eventuella uppgifter 
för totalförsvaret. Denna 
uppgift har ännu inte 
slutförts. 

Arbetet fortsätter med 
att utreda vilka avnämare 
som finns för de förmågor

Arbete inom ramen för utvecklingsuppdraget Frivillig 
försvarsorganisation pågår fortfarande. SvSF har deltagit i 
ett antal möten och informationsträffar med MSB rörande 
SvSF framtida roll och uppgifter i det civila försvaret. För-
bundsstyrelsen har vid flera styrelsemöten haft dennafråga 
på agendan. En anställd på kansliet och en styrelseledamot 
har deltagit i en av MSB arrangerad kurs, Totalförsvar för 
frivilliga försvarsorganisationer, på Försvarshögskolan i 
Stockholm.  

SvSF har i sin roll som frivillig försvarsorganisation fått 
uppgiften och medel av MSB för att göra en säkerhets-
skyddsanalys och informationsklassning av den egna 
organisationen. 

Samarbete med MSB

som SvSF kan bistå med samt vilken framtida roll och vilka 
uppgifter SvSF kan få kopplat till utvecklingen av det civila 
försvaret.

 

Remissvar inför RIM 
SvSF har lämnat remissvar till RF inför RIM i Jönköping, av-
seende RF:s remisser om förslag till ändringar i stadgar och 
reglementen, översyn av verksamhetsidé och värdegrund, 
anslutningsutredningen och RF:s stödformer. 
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Under slutet av året flyttades tävlingskalendern till obe-
roende leverantör och i samband med detta startades 
motionsmodulen upp som kommer att göra det möjligt att 
hantera utländska deltagare utan tävlingslicens. 
 

SvSF:s tävlingskalender De beviljade ansökningarna kom från 34 föreningar och 
dessa fördelas på följande sätt mellan våra distrikt (2018 års 
siffror inom parentes). 
 
Fördelning av 2019 års beviljade Idrottslyftsansökningar: 

Distrikt   
 

Antal ansökning-
ar från unika 

föreningar

Antal beviljade 
ansökningar från 
unika föreningar

Blekinge 2 (6) 0 (7)

Dalarna 2 (0) 0 (0)
Gotland 2 (2) 1 (2)
Gävleborg 2 (1) 0 (1)

Halland 4 (5) 4 (5)
Jämtland-Härjedalen 1 (1) 1 (1)

Norrbotten 2 (1) 1 (1)

Skåne 10 (4) 5 (4)

Småland 8 (7) 6 (9)
Stockholm 5 (0) 4 (0)
Södermanland 2 (3) 0 (4)

Uppland 5 (2) 3 (2)
Värmland 5 (3) 4 (3)

Västerbotten 3 (2) 1 (2)
Västergötland 5 (3) 1 (3)

Västernorrland 0 (1) 0 (1)

Västmanland 2 (1) 1 (1)
Västsvenska 4 (5) 0 (5)
Örebro Län 4 (3) 1 (3)
Östergötland 3 (1) 1 (2)

Precis som 2018 kunde föreningar inom SvSF:s regi söka 
medel inom kategorierna utbildning och elektronik. Dessut-
om fanns i år även möjlighet att söka för projekt inom Jäm-
ställdhet & Inkludering.  Av de projekt som beviljats medel 
har totalt 40 genomförts av föreningarna under året. Av 
dessa var det sex som genomfördes inom utbildning. Detta 
innehöll deltagande i SvSF:s utbildning för föreningstränare 
samt biträdande föreningstränare. 32 projekt utgjordes av 
inköp av elektronisk markeringsutrustning, lerduvekastare 
och skyttesimulatorer. Resterande två projekt hamnade 
söktes inom Jämställdhet & Inkludering där båda fören-
ingar valde att satsa på inkludering för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna träna på samma villkor. 

Utvecklingsstödet
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 2 420 000 kr och har bland annat 
gått till:

• Föreningsträffar
• Arbete med barn- och ungdomsfrågor  
• Sektionernas utbildningsverksamhet för ungdomar upp

Föreningsstödet
Idrottslyftet är regeringens satsning på barn och ungdomar 
och inom ramen för detta har Riksidrottsförbundet (RF) 
under 2019 tilldelat SvSF 1 673 000 kr i föreningsstöd. 
Föreningsstödet är pengar som oavkortat ska gå till våra 
föreningars barn- och ungdomssatsningar och fokus i år 
låg på satsningar på utbildning samt inköp av elektronisk 
utrustning till skytteanläggningar. Vi hade även en sats-
ning som fokuserade på Jämställdhet & Inkludering. Totalt 
inkom 86 ansökningar och dessa var tillsammans på strax 
under 8 miljoner. Föregående år inkom 110 ansökningar 
med önskan om medel på strax över 8 miljoner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liksom året innan har 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 betalat årsavgift eller skickat 
in årsrapporten, som saknar organisationsnummer eller 
som inte har slutfört eller redovisat tidigare års Idrotts-
lyftsärenden. 

• Utbildningssatsningar innehållande SvSF:s utbildning för 
föreningstränare och/eller SISU Idrottsutbildarnas barn- 
och ungdomsledarutbildning har beviljats medel.  

• Föreningar som ansökt för första gången har fått gå före 
föreningar som erhållit medel under senare år, om ansök-
ningarna har varit likartade. 
 
• Geografisk spridning av medlen har också eftersträvats. 

Idrottslyftet och andra rikta-
de stöd från RF 
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till 25 år. Medlen har möjliggjort att fler ungdomar har fått 
åka på utbildningsträffar. Genom dessa aktiviteter har vi 
byggt riksomfattande nätverk bland landets skyttar.
• Skyttegymnasiets verksamhet i form av bidrag till delta-
gande vid en tävling utomlands. 
• Administration och marknadsföring av Idrottslyftet
• Fortbildning av personal och förtroendevalda inom barn- 
och ungdomsidrott
• Utveckling av Skyttesport-appen för att nå barn och ung-
domar på deras plattformar.  
 
Utvecklingsplan barn- och ungdomsverk-
samheten 2017-2019
Under 2016 fick SvSF i uppdrag av Riksidrottsförbundet 
att lägga upp en plan för barn- och ungdomsverksamheten 
gällande åren 2017–2019. Det som påbörjades under 
verksamhetsåret 2017 har fortsatt under 2018 samt 2019. 
Målet är att skyttesporten ska erbjuda barn och ungdomar 
en attraktiv verksamhet, där man får chans att utvecklas 
och vill stanna kvar en lång tid.  
 
De prioriterade områden vi haft dessa tre verksamhetsår 
har varit:
• Rekrytering och utbildning av ledare och tränare 
• Att bygga grupper och laganda
• Ge alla en möjlighet att delta
• Samarbete över gränserna 
 
Alla dessa fyra har varit implementerade i både förenings-
stödet och utvecklingsstödet som var presenterat här ovan. 
Bland annat kan vi se att samarbete över gränserna, som 

genomförs genom föreningsträffar i distrikten, är en väldigt 
uppskattad händelse för våra skytteföreningar. Förening-
arna får chansen att träffa andra föreningar och ta del av 
andras erfarenheter för att utveckla sin egen verksamhet. 
Här blandas alla grenar och deltagarna har visat sin upp-
skattning och önskat återkommande träffar kring detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
År 2019 gjordes fem föreningsträffar där kanslipersonal 
var inbjuden till skyttedistrikten för att berätta om nuläget 
i förbundet och få en inblick i hur verksamheten bedrivs 
runtom i landet. Genom att låta sektionerna hålla i olika 
utbildningsträffar i olika delar av landet, har SvSF imple-
menterat ett intresse för att bygga grupper och laganda på 
breddnivå. Genom detta ska ungdomarna ha fått ett intres-
se som gör att de stannar kvar i idrotten då de känner ett 
sammanhang. Här har sektionerna gjort ett bra jobb med 
att skapa träffar där utövaren kan ta med sig erfarenheter 
och engagemang hem till den egna föreningen.



Elitverksamhet och dess stöd
Under 2019 har vi haft samma elitorganisation som tidigare 
år; Jonas Edman sportchef och förbundskapten för lerduva. 
Mats Eriksson och Jonas Fyrpihl verkade som förbundskap-
tener på gevär respektive pistol på deltid. Jonas Fyrpihl job-
bar dessutom som pistollärare på Skyttegymnasiet i Sävsjö. 
Även en av gevärslärarana på Skyttegymnasiet, Leif-Steinar 
Rolland, har förstärkt elitorganisationen genom att verka 
som tekniktränare för gevärslandslaget. Vi upplever att det 
täta samarbete som finns mellan landslagsverksamheten 
och RIG-verksamheten är positiv för båda parter. Syner-
gierna är många och övergången från att vara en elev på 
vårt RIG till att ingå i en träningsgrupp eller i landslaget 
blir mjukare. För våra senioraktiva på lerduvesidan har vi 
fortsatt med individuella värmeläger under vinterperioden, 
detta har visat sig fungera mycket bra. Skeetjuniorerna har 
genomfört ett antal gemensamma läger under året. 

Vi har under 2019 jobbat vidare med att utveckla tränings-
grupperna på gevär och pistol, målet är att det ska finnas 
träningsgrupper hela vägen från distrikt/region-nivå upp 
till central toppgrupp. Vi har kommit en bra bit på vägen 
men är ännu inte helt i mål. Gevärs- och pistolsektionerna 
har under året samverkat för att på ett bättre sätt utnyttja 
gemensamma resurser. Ett exempel på detta är det idrotts-
psykologiprojekt som vi genomför med hjälp av RF och 
deras elitavdelning. Karin Moesch har på ett föredömligt 
sätt fortsatt att hjälpa oss höja våra kunskaper inom detta 
viktiga område.  

Rent idrottsligt har kvaltävlingar till OS 2020 stått i cen-
trum för vår tävlingsverksamhet. Detta har inneburet 
många och långa resor till tävlingar. Detta resulterade i en 
kvotplats i herrskeet. Kvalet fortsätter under 2020 och vår 
förhoppning är att vi ska erövra ytterligare några kvotplat-
ser.
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Riksidrottsförbundet har under 2019, genom sitt elitstöd, 
bidragit med ett landslagsstöd på 1 400 000 kronor, utöver 
detta beviljades vi projektstöd till elitverksamheten på 
sammanlagt 680 000 kronor till olika projekt. Vi har också 
haft möjlighet att erhålla resursstöd från RF:s elitavdelning 
i form av kompetensstöd inom idrottspsykologi, Idrottsfy-
siologi och nutrition. Stödet inom området idrottspsykologi 
är väldigt viktigt och uppskattas otroligt mycket av våra 
aktiva.   

Sveriges Olympiska kommitté har stöttat oss med ekono-
miskt stöd via såväl topp och talangprogrammet som talang 
2022 programmet. Dessa stöd är personliga och riktade 
mot aktiva som ingår i dessa program. Under 2019 har vi 
erhållet stöd till följande aktiva i topp och talangprogram-
met, Victoria Larsson, Stefan Nilsson, Marcus Svensson 
(alla skeetskyttar) och Lotten Johansson (gevär). Isabelle 
Johansson (gevär) ingår i talang 2022 och har erhållit stöd 
från detta program. Totalt har vi fått 581 140 kronor i stöd 
från SOK.

Svenska skyttesportförbundens ambition med elitverksam-
heten är att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra 
elitaktiva, huvuddelen av vårt stöd går till läger och tävling-
ar. Allt för att de ska kunna komma optimalt förberedda till 
internationella tävlingar. Vi försöker också, genom olika 
stöd, ge aktiva som är på väg upp möjlighet att erhålla nöd-
vändig erfarenhet och hårdhet så att de kan ta nästa steg på 
sin väg mot toppen, allt för att uppnå SvSF mångåriga vision 
”skytte i världsklass”. 

Verksamhetsmässigt har större delen av stöden gått till 
träningsläger, världscuptävlingar, mästerskap samt kompe-
tensstöd. 

Skeetherrarna vann lagguld på lerduve-VM i Lonato. 
Fr.v: Marcus Svensson, Henrik Jansson och Stefan Nilsson.
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Internationella mästerskap 
 
Även under 2019 blev det många svenska medaljer på de inter-
nationella mästerskapen. 

Luftvapen-EM
Mästerskapsåret inleds som vanligt med luftvapen EM, 2019 års 
EM med luftvapen genomfördes i den kroatiska orten Osijek. 
Här har vi genom åren varit bortskämda med många medal-
jer och även 2019 fick vi med oss några medaljer hem. Som 
vanlig var det våra viltmålsskyttar som var mest framgångsrika. 
Individuellt tog junioren Andreas Bergström ett silver och våra 
viltmålsseniorer fick ett lagguld och ett lagsilver med sig hem.  
 
Sporting
EM i Compak Sporting genomfördes i Grekland och här var 
vårt herrlag mycket framgångsrika då de erövrade ett lagguld, 
fem duvor före Cypern. Laget bestod av Fredrik Malmström, 
Markus Larsson och Martin Andersson.

På VM i Compak Sporting erövrade herrlaget en bronsmedalj, 
de var dock snubblande nära en medalj av ännu ädlare valör då 
de hade samma poäng som silverlaget. Laget bestod av följande 
skyttar, Fredrik Malmström, Martin Andersson och Markus 
Larsson.

Vi har varit bortskämda med medaljer på VM i FITASC 
Sporting men tyvärr blev vi utan medalj denna gång.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Field Target
Far och son Wessman tog var sin medalj på Field target EM i 
Grekland. I juniorklassen kunde Lucas försvara sin medalj från 
2018 och återigen bärga en silvermedalj. Pappa Fredrik tog 
Sveriges första seniormedalj i Field target då han tog en brons-
medalj i PCP-klassen.  
 
Sju svenskar deltog även på årets VM i Field Target som arrang-
erades i England. Det svenska landslaget svarade för sitt bästa 
resultat hittills på ett internationellt mästerskap men det räckte 
dessvärre ej till medalj denna gång.  

EM i viltmål
Årets krut-EM för viltmålsskyttarna genomfördes i Ungern. 
Våra svenska skyttar åkte hem med inte mindre är tio medaljer 
totalt. Individuellt tog Jesper Nyberg och Andreas Bergström 
var sitt guld, Emil och Albin Martinsson tog var sitt silver och 
Oscar Eliasson tog två individuella bronsmedaljer. Lagtävling-

arna fortsatte lika storstilat med maximalt fyra medaljer; två 
guld i juniorklassen, ett silver och en bronsmedalj i seniorklas-
sen.  
  
Europeiska Spelen i Minsk
Europeiska spelen är en olympisk tävling och kan liknas vid ett 
Europa OS. På denna tävling stod skeetskytten Stefan Nilsson 
för en av årets riktigt stora bedrifter då han vann europeiska 
spelen i Minsk. Han genomförde grundomgången på ett mycket 
stabilt sätt och säkrade en finalplats efter att skjutit 121 i grun-
domgången. Stefan inledde inte finalen på bästa möjliga sätt då 
han tidigt tappade två duvor. Men han reparerade detta genom 
att fullfölja på bästa möjliga sätt och efter 57 träffade duvor i 
finalen kunde han nöjt stoltsera med en guldmedalj och en till 
Sverige erhållen kvotplats till OS i Tokyo. Totalt deltog vi med 
sju aktiva på europeiska spelen. 
 
VM i lerduva
Mer eller mindre direkt efter tävlingarna i Minsk fortsatte 
tävlandet för våra skeetskyttar i Italien där VM genomfördes 
i Lonato. Framgångarna för Stefan Nilsson fortsatte men nu 
tillsammans med Henrik Jansson och Marcus Svenson då 
denna trio tog ett VM-guld i lag. Våra lagmedaljer i Olympiska 
discipliner är lätträknade i modern tid varför denna framgång 
får anses vara en stor bragd. Framgångarna på VM slutade inte 
där då vi fick med oss ytterligare en medalj hem genom Victo-
ria Larssons VM-brons i Skeet. Efter att först ha gått segrande 
ur en särskjutning om platserna in i finalen gjorde Victoria en 
otroligt stark final och slutade trea. Detta innebär att alla våra 
skyttar fick med sig en medalj hem från dessa tävlingar. 
 

 

Stefan Nilsson, guld i Minsk

Viltmålsjuniorerna var framgångsrika i krut-EM

Far & son Wessmans brons och silver på EM i Field Target
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EM i lerduva 
EM i Skeet och Trap genomfördes i Italienska Lonato. Totalt 
ställde vi upp med tio aktiva på denna tävling. Tyvärr blev det 
inga medaljframgångar denna gång. Stefan Nilsson var dock 
nära då han var i särskjutning om finalplatserna, denna gång 
fick han dock se sig besegrad. 

EM 25, 50 och 300m
EM-tävlingarna fortsatte i Italien men nu i Bologna och Tol-
mezzo där gevär och pistolskyttarna gjorde upp om medaljerna. 
Återigen hade vi ett framgångsrikt mästerskap med inte mindre 
än sju medaljer och ett nytt världsrekord. 
Individuellt var Karl Olsson mest framgångsrik genom sitt sil-
ver på 300m med standardgevär. Även Linda Olofsson fick med 
sig en individuell medalj då hon kom trea på 60 skott liggande 
på 300m. 

I lagtävlingen tog våra 300m killar ett guld på 60 skott liggan-
de, vilket också var nytt världsrekord på inte mindre än 1796 
poäng. Laget bestod av Johan Gustafsson, Karl Olsson och 
Per Sandberg. 300m tjejerna Anna Normann, Linda Olofsson 
och Elin Åhlin vann lagmedalj i såväl liggande som 3x40. Karl 
Olsson och Elin Åhlin tog också ett silver i mixlagtävlingen på 
300m. Mycket glädjande fick vi också med oss en medalj hem 
i pistoltävlingen genom Josefine Thörnqvist och Per-Anders 
Landers mixlagbrons på 25m.  
 
Internationella tävlingar
2019 var ett tävlingsintensivt år vilket till stor del hänger ihop 
med att kvalet till OS pågick för fullt. Trenden med längre 
tävlingar och flera världscuptävlingar utanför Europa fortsätter 
tyvärr. Detta slår ganska hårt mot vår ekonomi som ansträngs 
hårt av dessa dyra tävlingar.  
 

EM-brons till damlaget på 300m gevär. 
Fr.v: Linda Olofsson, Elin Åhlin och Anna Normann

EM-guld och världsrekord i lag, 300m 60 skott liggande.  
Fr.v: Johan Gustafsson, Karl Olsson och Per Sandberg

EM-brons  i mixed lag, pistol 25m.  
Fr.v: Josefine Thörnqvist och Per-Anders Lander



WC New Delhi
Som vanligt startar världscuptävlingarna tidigt på säsong-
en, först ut var tävlingarna i Indien där vi hade fem gevärs-
skyttar på plats. Karl Olsson gjorde här en stark insats i 
herrarnas 3x40 där han slutade på 10:e plats.

WC Acapulco
Lerduveskyttarna startad sin världscupsäsong i Mexiko, 
närmare bestämt i Acapulco. Här ställde vi upp med fyra 
skyttskyttar. Bäst var Stefan Nilsson som med sina 121 träff 
slutade på 15:e plats.

WC Al Ain
Kort efter Mexiko åkte lerduveskyttarna vidare till Al Ain i 
förenade Arabemiraten. Här hade vi en något större trupp 
på plats då även några Trapskyttar fick chansen att visa vad 
de går för. Våra skeet killar visade åter vilken hög och jämn 
nivå vi har i denna disciplin, 120,120, 119 var det impo-
nerande jämna resultatet som våra tre killar uppvisade på 
denna tävling.   

WC Peking
I Peking hade vi med både gevärs och pistolskyttar på plats. 
Truppen bestod av totalt 8 aktiva och två ledare. Här visade 
gevärsskytten Marcus Madsen och pistolskytten Morgan 
Johansson framfötterna genom att göra riktigt bra tävlingar. 
Båda var nära att kvalificera sig till final.

WC i Changwon
Changwon i Sydkorea stod värd för lerduveskyttarnas 
tredje världscuptävling. Detta var tredje gången på mindre 
än ett år som vi var i Changwon och tävlade och återigen 
så uppvisade våra Skeetskyttar bra resultat. Stefan Nilsson 
gick till shoot-off till finalen, tyvärr gick han inte vidare till 
finalen, även Victoria Larsson gjorde en stark tävling och 
slutade på tionde plats. 

WC München
Den enda permanenta WC tävlingen i Europa är i München. 
Som alltid är konkurrensen och poängerna mycket höga 
på denna tävling.  Vår trupp bestod av totalt elva pistol och 
gevärsskyttar. Gevärsskytten Marcus Madsen fortsatte att 
göra bra resultat på luftgevär. 

WC Lahti
För ovanlighetens skull så genomfördes det en världscup-
tävling i Skandinavien, nämligen i Finland. Här gick årets 
sista wc tävling för våra lerduveskyttar. Detta var en tävling 
som genomfördes i ett mycket regnigt och blåsigt väder och 
den som behärskade detta bäst av våra skyttar var Henrik 
Jansons som slutade på en hedrande tionde plats. 

WC Rio
Årets sista wc tävling på gevär och pistol genomfördes i 
Brasilien, här deltog vi med nio aktiva. Återigen gjorde Mor-
gan Johansson en bra tävling på herrarna luftpistol. 

WC-final Al Ain
Tack vare sitt fina skytte i på VM kvalificerade sig Victoria 
Larsson som enda svensk skytt till WC finalen i Al Ain. Detta 
är en tävling ditt endast de under året mest framgångsrika 
av världens skyttar kvalificerar sig. Resultatmässigt gick det 
lite tungt men hon åkte hem många erfarenheter rikare.  
 
Juniorvärldscupen i Suhl
På juniorvärldscuptävlingen i Suhl i Tyskland hade vi 14 
aktiva och tre ledare på plats. Störst var gevärstruppen 
med sju aktiv, nästa störst var lerduva med fem aktiva och 
minst var pistol med två aktiva. Skeetskytten Johans Svahn 
var snubblande nära final då han blev utslagen i shot off till 
final. Han slutade dock på en mycket stark sjunde plats. 
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Skeetskytten Victoria Larsson tog sig WC-finalen i Al Ain. 



Swedish Cup
Som traditionen bjuder genomfördes i början av januari 
Swedish cup i Sävsjö. Även 2019 var startfälten stora och resul-
taten goda. Det är mycket glädjande att så många internationel-
la skyttar väljer att komma till denna tävling. Det är en nyttig 
erfarenhet speciellt för våra yngre aktiva att får möjlighet att se 
dessa skyttar och tävla i detta hårda motstånd. 

ISCH Hanover
Luftgevärskytten Marcus Madsen gjorde ett fantastiskt resultat 
på tävlingarna Hanover då han var endast 0,2 poäng från då 
rådande världsrekord i grundomgången. Efter en starkt final 
stod han som segrare på denna tävling.   

Europacuptävlingar på 25 och 300m
Som vanligt har vi deltaget med stor framgång på ett antal av 
årets Europacuptävlingar på 25 och 300m. Värt att notera är att 
gevärsskytten Per Sandberg tog ett silver på finalen i Frankrike. 
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Gymnasial utbildning
 
Riksidrottsgymnasium Skytte (RIG)
Riksidrottsgymnasium Skytte i Sävsjö fortsätter att stärka sin 
position i Skyttesverige. Inkomna ansökningar till hösttermi-
nen 2019 var 23 till antalet, fem pistolskyttar och 18 gevärsskyt-
tar. I nuläget går det 34 elever på skolan, där sju av dem läser 
ett extra fjärde år. Skyttegymnasiet har fortsatt haft tre anställda 
tränare under året, Jonas Fyrpihl (pistol), Paul Larm (gevär) 
och Leif Steinar Rolland (gevär). Glädjande är att många av 
eleverna under 2019 fått testa på både junior- och seniorlands-
lag. Kansliet gjorde totalt fyra besök under året.

Nationell idrottsutbildning (NIU)
Inkomna ansökningar till höstterminen 2019 var 14 till antalet, 
varav 3 blev antagna. Skyttegymnasiet hade höstterminen 10 
elever, alla gevärsskyttar. Tränare under året är Marie Martins-
son och Niklas Engström där Marie just tagit lärarlegitimation 
och Niklas kommer ha sitt klart januari 2021.
Kansliet gjorde ett besök på skolan under augusti månad.
 
Ungdomsengagemang
Ungdomsrådet har under 2019 och tidigare år haft fortsatt 
fokus att marknadsföra ungdomsrådet för Sveriges unga skyttar, 
visa att rådet finns och vad vi jobbar med. Detta har gett ett 
positivt utslag i sektionerna. Idag finns det ungdomsrepresen-
tanter i förbundsstyrelsen, gevärssektionen, pistolsektionen och 
i viltmålssektionen. Detta har bidragit till att ungdomsrådet har 
fått in ett ungdomligare perspektiv i grensektionernas arbete 
och i de frågor som behandlas.  
 
Efter årsmötet 2017 verkställdes Under årsmötet och skyttefo-
rum har man bjudit in ungdomar från alla distrikt. Under båda 
evenemangen har ungdomsrådet lyft fram olika frågor som rör 
ungdomar eller ungdomsverksamheten, men även frågor runt 
funktionshinder och jämställhet. ett nytt arbetssätt för de som 
sitter i ungdomsrådet. Utvecklingen skulle bidra till ett effekti-
vare arbete för medlemmarna i ungdomsrådet och alla grenar 
ute i landet.  

 

Detta är endast ett axplock från årets alla internationella täv-
lingar. För fylligare reportage och kompletta resultat hänvisar vi 
till vår hemsida och resultatlistor. 

Marcus Madsen segrare i ISCH, Hanover

 
I samband med årsmötet och skytteforum genomfördes det 
även aktiviteter och gemensamma middagar med ungdomarna 
som medverkade. Detta skapade en närmare kontakt med de 
ungdomsskyttar som finns i Sverige, deras tankar och åsikter. 
Rådet diskuterade även att utöka kontakterna med ungdomarna 
för en förbättrad insikt och åsikter.

Under Skytteforum 2019 hade vi ett fokus på ungdomar och 
ungdomars plats inom en styrelse, vad en ungdom ge en styrel-
se och vad är deras plats inom styrelsen kan vara.

Under 2019 genomförandet av Stadium Sports Camp (SSC). 
SSC är ett läger som pågår under fyra sommarveckor i Norrkö-
ping. Varje vecka intas idrottslägret av nya deltagare och ledare. 
Stadium Sports Camp har även något som heter Multi testa, vil-
ket 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-camp. Rådet har tidigare 
stöttat evenemanget genom att medverka som ledare för skyt-
tesporten. 
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Efter att vår medlemstidning Svensk Skyttesport lades ned 
under 2018 har vi under 2019 genomfört nya satsningar inom 
digital kommunikation. Vi har utvecklat en egen app, Skyt-
tesportappen, som vi lanserade i september. Via appen har vi 
även arrangerat Kom till Skott – en aktivitetstävling öppen för 
alla våra anslutna föreningar, där deras medlemmar kan skapa 
egna lag och delta tillsammans med sina klubbkamrater. Kom 
till skott riktar sig till alla grenar och nivåer. Sammanlagt deltog 
124 lag och 368 skyttar i premiärupplagan. Totalt rapporterades 
det in 246.970 skott i tävlingen. Vår ambition är att Kom till 
skott ska bli en årlig aktivitet i Skyttesportappen med två uppla-
gor om året, en på våren och en på hösten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har under året producerat fyra avsnitt av vårt webb-tv maga-
sin Träffsäkert. Varje avsnitt innehåller tre-fyra filmade reporta-
ge med alltifrån intervjuer med intressanta skytteprofiler till 
föreningsbesök. Samtliga avsnitt av Träffsäkert finns att se på 
vår Youtube-kanal och direkt i Skyttesportappen. 

Våra kanaler i sociala medier fortsätter växa. Vår facebook-sida 
har nu uppnått drygt 7000 följare och vårt instagram-konto 
passerade precis före årsskiftet 2000 följare. All löpande kom-
munaktion och information till våra medlemmar har publicer-
ats på vår hemsida, skyttesport.se. Hemsidan utgör själva navet 
för all vår externa kommunikation. 

Kommunikation

Stefan Nilssons guld i Europeiska Spelen uppmärksammades bl.a i 
Sportnytt (Svt)

Skeetherrarnas VM-guld fick bra publicitet i rikstäckande media, 
bl.a i Dagens Nyheter. 

I Skjutmaningen bjöd vi in skytteintresserade kändisar att prova 
på och tävla mot varann i olika skyttegrenar. Premiäravsnittet med 
Markoolio och Mackan Edlund har över 35.000 visingar på Youtube. 

Skyttesportappen 
lanserades i september 
2019 och hade efter fem 
månader 3792 nedladd-
ningar. 
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I slutet av 2019 fick förbundsstyrelsen en inbjudan att vara 
med i RF/SISUs referensgrupp ”Idrottens landsbygdsprogram”. 
Tillsammans med andra specialförbund hjälper vi RF/SISU att 
stödja Sveriges små samhällen och lyfta fram idrottens bety-
delse för landsbygden. Utöver denna viktiga medverkande, 
blev det även en lyckad nominering till RF/SISUs nyskapade 
hållbarhetsgrupp. Under kommande kalenderår blir grupper-
nas uppdrag klara. Det är en betydelsefull insats SvSF gör för att 
tillföra kunskap i RF/SISUs arbete.  

Referensgrupper

SvSF representerar och påverkar i följande konstellationer:
ISSF Styrande råd, ledamot – Christina Åhlstedt
ISSF Viltmålskommitté, ordförande – Claes Johansson
ISSF Domarkommitté, ledamot – Patrik Johansson
ISSF Medicinska kommitté, ledamot – Rolf Bodin
ISSF Stadge- och behörighetskommitté – Robert Wälikangas
ESC Presidium, ledamot – Christina Åhlstedt
ESC Tekniska kommitté, viltmål, ledamot – Claes Johansson
ESC Tekniska kommitté, pistol, ledamot – Patrik Johansson
ESC Lagstiftnings- och miljökommitté – Robert Wälikangas

Vid ISSF:s extra generalförsamling i München fanns Bo Ohls-
son, Christina Åhlstedt, Claes Johansson och Robert Wäli-
kangas på plats.

Internationella åtaganden

Nya stadgar i ISSF 
ISSF (International Shooting Sport Federation) antog nya 
stadgar vid extra generalförsamling i december. Det var många 
år sedan stadgarna uppdaterades och några förändringar är: 
styrelsen fick mandat att bestämma var större tävlingar ska 
arrangeras, det blir fler VM, lägre medlemsavgift, inte tillåtet 
att rösta genom ombud men ISSF betalar resan för ett ombud 
per land. Robert Wälikangas var i sin roll i stadge- och behörig-
hetskommittén en av de som jobbade fram förslaget genom ett 
flertal remissrundor och mycket diskussioner.
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Förbundsstyrelsen i Svenska Skyttesportförbundet har efter 
årsmötet i maj bestått av:

Bo Ohlsson   Ordförande
Tomas Skarpsvärd  Vice ordförande
Janine Kettels   Ledamot
Kattis Andersson   Ledamot
Margareta Ekberg Emilsson Ledamot
Rolf Baum   Ledamot
Anna Eklöf   Ledamot / ungdom
Erika Lännström   Ledamot / ungdom
Torbjörn Fredriksson  Lerduvesektionen
Johan Carlsson   Pistolsektionen
Sven Johansson   Gevärssektionen
Carl-Henrik Gilljam  Viltmålssektionen

Styrelsen har genomfört tio (10) protokollförda sammanträ-
den plus ett (1) per capsulam-möte. Av de tio sammanträdena 
genomfördes 4 som distansmöten med hjälp av konferens-
programmet Zoom. Därutöver har arbetsutskottet löpande 
hanterat ärenden mellan förbundsstyrelsens sammanträden. 
Styrelsearbetet leddes av ordföranden Robert Wälikangas fram 
till förbundsmötet den 19 maj. Bo Ohlsson har därefter lett 
styrelsen som ordförande.  
 
Kansli/personal 
Kansliet leddes fram till den 15 september 2019 av kanslichef 
Margareta Ekberg Emilsson och generalsekreterare Patrik 
Johansson. Den 16 september övertog Jonas Edman ansvaret 
då han anställdes som förbundschef. Patrik Johansson övergick 
i samband med detta till en förbundssekreterartjänst och Mar-
gareta Ekberg Emilsson avslutade sitt arbete som kanslichef. 
Övriga medarbetare på kansliet har varit Sussie Svedlund, Mi-
chael Normann, Alexander Carlsson och Richard Gardt, Inger 
Mortensen slutade i januari 2019 som ekonomiansvarig efter 
27 år i skyttes tjänst. Jonas Edman var fram till den 1 oktober 
sportchef vilket är något han kommer fortsätta att göra paral-
lellt med sin förbundschefstjänst till över OS 2020. 

Styrelsen

Alla dessa tjänster omfattar heltid. Från och med den 1 april var 
Erik Wallberg projektanställd som ansvarig för digitalisering av 
vårt utbildningsmaterial. Under året har en tjänst på kansliet till 
stor del varit obesatt, vilket tidvis inneburit hög arbetsbelast-
ning på övrig personal. 

Förbundet hade under 2019 två förbundskaptener anställda, 
Mats Eriksson för gevär och Jonas Fyrpihl för pistol. Ingen av 
förbundskaptenerna är anställd på heltid. 
 
Stipendier
Till stipendiater för 2019 ur Karl Arvid Norlins ungdomsfond 
utsågs: 
Gevär: Johanna Andersson, Dalstorp Skf
Viltmål: Oskar Eliasson, Hylte JSK
Lerduva: Mathilda Johansson, Uppsala Jsk
Pistol: Pernilla Lander Nordin, I2 Skytteförening

Varje stipendiat erhöll stipendium på 3 000 kronor vardera 
samt ett diplom. 

Ullmanska släktföreningens skyttestipendi-
um till Torsten Ullmans minne 
Det Ullmanska släktföreningens skyttestipendium till Torsten 
Ullmans minne gick år 2019 till Emelie Fält SSK Norra Skåne. 
Stipendiet delas ut årligen, denna gång för fjärde gången, med 
en prissumma på 5 000 kronor. Stipendiat utses av släktfören-
ingen tillsammans med SvSF:s pistolsektion.
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Årets skytt 
Utmärkelsen Årets Skytt 2019 gick till Skeetskytten stefan Nils-
son Trelleborgs JSK. Han tilldelades utmärkelsen för sina fina 
insatser på European Games i Minsk samt hans många starka 
insatser under 2019. 

Årets prestation
Förbundsstyrelsen beslutade att instifta en ny utmärkelse under 
2019, denna utmärkelse fick namnet årets prestation. De första 
att erhålla denna utmärkelse var vårt herr skeetlandslag bestå-
ende av Stefan Nilsson, Marcus Svensson och Henrik Jansson. 
De fick utmärkelsen fr sin enastående prestation under VM 
i Italien då de besegrade hela världen och stod som segrare i 
lagtävlingen. 

Gevärssektionen
Året 2019 får sammantaget ses som positivt för Gevärssektio-
nen, vi har i stort klarat de verksamhetsmål som var uppsatta 
och vi lyckades hålla oss inom beviljade ekonomiska ramar.
Sektionens verksamhet bygger på de fyra ”B-na”; breddaktivitet, 
breddrekrytering, breddutbildning och breddelit. Den yttersta 
eliten sorterar under sportchef och förbundskapten, med vilka 
vi naturligtvis har en tät samverkan. 

Förtjänstmedaljer

Breddaktivitet 
För våra grenledare är det en viktig uppgift att SM genomförs 
alla de discipliner som finns inom sektionen. Just detta arbete, 
att hitta engagerade och duktiga arrangörer, har blivit tuffare 
de senaste åren. Bland annat fick vi från sektionen gå in och 
arrangera SM i ISSF-grenarna på 50 meter.
Sektionens största enskilda arrangemang är Swedish Cup med 
luftgevär i Sävsjö, som avgjordes med ungefär 550 deltagare. 

Lotten Johansson

Stefan Nilsson
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Tävlingen är viktig för svenska skyttar, men också våra nordis-
ka grannar poängterar att det är en viktig värdemätare och en 
viktig mötesplats. 
 
Breddrekrytering  
Sektionens bidrag till rekryteringen återfinns bland annat i våra 
hemmabanetävlingar, alltifrån traditionstyngda Rikspropagan-
dan och SvD riksskytte till nya begivenheter. Även flera av dessa 
kräver stora ideella insatser från ledare i distrikt och föreningar. 
Kombon genomfördes återigen i luft, korthåll och 6.5. 

Breddutbildning 
De centrala grupperna har fått en nystart och regionala trä-
ningsgrupper har varit igång. Idrottslyftet gav oss möjligheten 
att genomföra en workshop innehållande kost, fysträning och 
mental träning samt en helg med kvalificerade tränaren Gaby 
Bühlmann. Annars har just utbildningen varit en akilleshäl. 
Trots många utbildade tränare är det ganska få som jobbar 
utanför egen förening. Vi behöver fler tränare och funktionärer 
på region- och distriktsnivå. 

Breddelit 
Sektionens breddelit brukar delas in i tre delar: juniorer, 300 
meter samt de nationella landslagen.
• Vi har varit representerade på Junior-EM luft och Juni-
or-världscup. Vi valde en GP i Novi sad istället för JEM, då vi 
kunde få med fler skyttar.
• På 300 meter avgjordes EM i Tolmezzo, där Karl Olsson fick 
beträda pallen flera gånger. Herrarna tog lagguld i 60 skott 
liggande, damerna dubbla bronsmedaljer.
• När det gäller det nordiska utbytet hade vi hemmaplan i Ystad 
och Kristianstad, med två väldigt fina arrangemang. Mera 
detaljer i Gevärs egna verksamhetsberättelse. 

Till sist ett stort tack till alla ideella krafter i föreningar och 
distrikt som bär vårt skytte framåt. Alla resultat hittar du i 
Gevärssektionens speciella resultatbilaga.

 

Swedish Cup i Sävsjö

300 metersskytte, Livgardet.

Karl Olsson tog hem tre medaljer på krut-EM i Tolmezzo.
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Styrelsen för lerduvesektionen har under året haft följande 
sammansättning:

Ordförande   Torbjörn Fredriksson
V. ordförande   Lars-Eric Söderberg
Sekreterare   Lars-Eric Söderberg
Ekonomiansvarig   Lars Kuutti
Ansvarig Sportinggrenarna Annelie Gullstrand
Bitr. Sporting   Krister Jakobsson
Nordisk Trap   Bertil Nilsson
Skeet    Stefan Nilsson
Trap och Dubbeltrap  Stefan Nilson
Utbildning   Lars-Eric Söderberg
Field Target   Fredrik Wessman
Förbundskapten   Jonas Edman
Valberedning   Henrik Forsberg
    Douglas Hjärtinge
    Stefan Pyk

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden.
Årsmötet hölls den 10 mars 2019 i Skokloster.
 
Med en ekonomi och verksamhet i god balans blev 2019 ett 
lyckat år för lerduvesektionen och lerduveskyttet i Sverige.
Vi upplevde en också en ökning av antalet licenslösare.  
 
Mästerskaptävlingar genomfördes enligt plan. Såväl nationella 
som internationella. Arrangörerna gjorde bra ifrån sig och i 
flera fall hade vi större startfält än föregående år.

 
Nordisk trap bröt ny mark och inledde ett givande samarbete 
med Island. Att den disciplinen tillsammans med sporting får 
utvecklas i sådan riktning betyder mycket för hela sektionens 
ekonomi.

Beslutet att höja starttjugan till en startfyrtia har av föreningar-
na i stort sett positivt. En hel del sena betalningar har det blivit, 
dessa har vi under eftersäsongen haft att inkassera.

Så gott det går försöker de senast tillkomna disciplinerna, 
sporting och Field target, efterhärma de traditionella discipli-
nerna. Detta när det gäller principer för uttagning och allmän 
ordning kring landslagsuppdragen. Full kostnadstäckning för 
uttagna skyttar, när det gäller resor, uppehälle och startavgifter.

Vi har en hel del talanger i pipeline och en hel del del bra skyt-
tar. Det gäller att vi tar hand om dem på bästa sätt. Ekonomin 
har viss betydelse i sammanhanget.

Önskvärt vore kanske att fler personer från de traditionella 
olympiska disciplinerna vore representerade i styrelsen. Den 
tillsammans med valberedningen har under ett antal år kraftigt 
dominerats av personer ur sportingleden. 

Lerduvesektionen

Grenstatistik 2019

Gren  Starter Andel % Förändring

Olympisk Trap 206 2,4 -42

D-trap 19 0,2 2

Skeet 1008 11,9 -2

Nationell skeet 614 7,3 74

Nordisk trap 2467 29,2 30

Engelsk sporting 2724 32,3 948

FITASC sporting 249 3,0 -225

Compak sporting 982 11,6 -12

Field Target 171 2,0 -12

7 679 100 761
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Styrelsen har under 2019 haft följande sammansättning:
Ordförande (representant i FS):                      Johan Carlson
Vice ordförande:                                                Simon Magdeburg
Ledamöter:                                                         Mikael Andersson   
                  Simon Magdeburg 
                  Maria Jermolin 
                   Arnold Brober 
                  Conny Nilsson  
                 Fredrik Hallgren.     
Ungdomsrepresentanter:                                 Sara Stamneströ   
                     Markus Beronius

Utöver ordinarie ledamöter har ett antal personer adjungerats 
in, med ansvar för olika delar av verksamheten. För detaljer 
hänvisas till Pistolsektionens egen verksamhetsberättelse.

I huvudsak har Pistolsektionen uppnått de mål som fastställdes 
i 2019 års verksamhetsplan och det med ett litet ekonomiskt 
överskott, som avsätts för att finansiera juniorernas deltagande 
vid EM 2020. 

Swedish Cup genomfördes traditionsenligt i samarbete med 
gevärssektionen och arrangemanget fungerade mycket väl. An-
talet pistolskyttar minskade något jämfört med föregående år, 
men tävlingen attraherar fortfarande ett stort antal framstående 
skyttar både från Sverige och andra länder.  
 
Topp- och utvecklingsgruppen inom sektionen fortsätter att 
utvecklas. Lars Palmgren har under året meddelat att han

lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet. Sektionen har utsett Arnold 
Brobergs som hans efterträdare.

Inom SvSF pågår ett intensivt arbete med att utveckla och mo-
dernisera utbildningsutbudet och här är Pistolsektionen mycket 
aktiv.

Sektionens veteranverksamhet fortsätter att öka, både vad avser 
aktiviteter och antal deltagare.

Sektionsstyrelsen vill rikta et stort tack till alla aktiva skyttar, 
ledare, stödjande medlemmar, sponsorer och supportrar för ett 
väl genomfört 2019. 

Pistolsektionen
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Styrelsen som valdes vid förra årsmötet var under året haft 
följande sammansättning:
Carl-Henrik Gilljam 
Ordförande och ordinarie ledamot i Förbundsstyrelsen, hemsi-
de-test/tävlings och IT ansvarig
Arne Forsberg  
Vice ordförande, Resultat-ansvarig, licenser och uppföljningar. 
Marie Enqvist  
Sekreterare, ansvarig viltmålshallen Eskilstuna och inventarier.
Patrik Wilhelmsson  
Ekonomiansvarig, Ungdomsansvarig (junior), biträdande leda-
mot i Förbundsstyrelsens
Tord Malmgren  
Ledamot
Louise Samuelsson  
Ungdomsrepresentant 
Samuel Malmgren  
Ungdomsrepresentant.

Adjungerande och utvecklande råd för kombination har varit 
sammankallande Fredrik Olsson Niklas Bergström och Pontus 
Thuresson. Valberedning har bestått av Anders Larsson Mattias 
Bergman och Niklas Bergström.
Årsmötet hölls den 30 mars i samband med SM RT 10 meter 
i Eskilstuna. Mötet hölls i viltmålslokalen i Munktell arenan i 
Eskilstuna. Ett 15-tal personer var närvarande och 10 fullmak-
ter från föreningar och SDF blev inlämnade.
 

Viltmålssektionen
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Ekonomi
Viltmål är den enda sektion som lever helt och hållet i en ett-
årig budget. Jämna år är mycket dyra för viltmål med luft-EM, 
Juniornordiska och VM. Ojämna år är billigare med två EM för 
sektionen. Samtidigt tjänar vi mer pengar de dyra åren på skytte 
inkomster som ex prispallen. Dessa inkomster skall vi använda 
de billigare åren. Detta har vi talat om för förbundsstyrelsen 
men vi talar för döva öron tyvärr. Sektionen har under året 
2019 haft balanserad ekonomi med ett billigt år vad det gäller 
tävlingar. Vi begärde vid budgetarbetet inför 2019 att få skjuta 
över pengar från 2019 till 2020 men förbundsstyrelsen, skapa 
skytte för pengarna 2019, förbundsstyrelsen skall se till att det 
funkar för viltmål 2020 var svaret. Detta har inte förbunds-
styrelsen infriat. I efterhand var det fel att inte göra det vi ville 
eftersom pistol fick göra det med beslut på förbundsstyrelsemö-
te i december 2019.  Arne Forsbergs jobb att jaga in start 20:or 
& licenser har vi alla gott av. Vissa klubbarna har på ett utmärkt 
sätt skött inbetalningarna av 20:an, vilket stöttat ekonomin. 
Ett extra bidrag från Norma på 20 000 kr till lagsatsningarna 
var också välkommet. Prispallen med 110 000 kronor från 
förtjänstfullt skytte vid mästerskapen 2018 har varit mycket till 
hjälp. Vi fick även 100 000 kr som extra FS medel 2019 mer än 
vad vi begärde! För 2020 är vi inte säkra på något i skrivande 
stund. 

Utbildning
Utbildningsmaterialet har legat vilande även detta år.  

Träningsläger 
Åter genomfördes två träningsläger i Böjeryd detta var bra 
arrangörsmässigt men några lokala skyttar uteblev. Vi söker fler 
liknande aktiviteter runt om i landet. 
 
Damverksamhet
Planerat ”tjejläger” SQYTTE har ej genomförts 2019. Inför 2020 
finns inga pengar avsatta för detta. 

 
Juniorverksamhet
2019 var året när Sverige åter visade musklerna på arenan vad 
det gäller Juniorer. Se mer under Internationella tävlingar. 
 
Tävlingsverksamhet i Sverige
Vi har under året haft LLT på både 10 och 50 m, samt SM 
tävlingar.  
 
Internationella tävlingar 
Vi har under året varit i Plsen, Tjeckien och Inkoo i Finland 
och mött bra motstånd. På luft-EM i Osijek, Kroatien, vann vi 
tre medaljer; herrseniorerna tog ett lagguld och ett lagsilver. På 
juniorsidan vann Andreas Bergström ett individuellt silver i re-
gelbundna lopp. Krut-EM i Gyenesdiás, Ungern, blev en riktig 
svensk medaljfest. Hela tio medaljer plockade vi hem och extra 
glädjande att vårt juniorlag med Andreas Bergström, Oscar 
Eliasson och Albin Martinsson vann lagguld i både regelbund-
na och blandade lopp och dessutom sköt hem fyra individuella 
medaljer. 
 
Slutord 
Att nivån på våra toppskyttar fortfarande är hög framgår av 
resultaten vid de internationella tävlingarna, med inte mindre 
än 13 medaljer vid luft och krut-EM. Även vid de nationella 
tävlingarna har resultaten legat på mycket hög nivå, med många 
spännande finaler. Antalet al licenslösare minskade något 2019. 
Våra juniorera ligger nu på en mycket hög nivå men vi måste 
alla hjälpas åt ute bland klubbarna att bredda upp oss såväl på 
manlig men framför allt på den kvinnliga sidan. Vad det gäller 
allsvenskan måste vi stärka upp oss från Styrelsen och vi behö-
ver hjälp med administratörer om vi skall kunna driva vidare 
allsvenskan. Styrelsens förhoppning är att vi kan svara upp till 
medlemmarnas önskemål. 

Med ett lyckosamt år som 2019 känns det viktigt att tacka alla 
som på olika sätt hjälpt till att göra detta möjligt.
Många nämnda säkert fler glömda men stort tack till alla, 
TACK! 
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Allmänt om verksamheten
Idrottsligt håller vår verksamhet fortsatt en hög nivå vilket 
inte minst 2019 års internationella mästerskap är ett bra 
bevis för då våra aktiva åkte hem med över 25 medaljer 
från dessa mästerskap. Skeetskytten Stefan Nilsson från 
Trelleborg var en av flera aktiva som utmärkte sig lite extra 
under 2019. Hans otroligt höga och jämna nivå under året 
i kombination med hans vinst i europeiska spelen och lag 
VM-guldet i Italien ledde fram till att han erhöll utmärkel-
sen årets skytt 2019. Förbundsstyrelsen beslutade sig för 
att instifta ytterligare en utmärkelse baserat på idrottsliga 
meriter under 2019, nämligen årets prestation. Denna 
utmärkelse gick till herr skeetlaget som på VM i Italien blev 
världsmästare, laget bestod av Stefan Nilsson, Henrik Jans-
son och Marcus Svensson.   

Det är viktigt att vi är många medlemmar i förbundet, dels 
eftersom det ger oss mer bidrag till vår verksamhet, dels 
eftersom det är viktigt vid det politiska påverkansarbetet 
både nationellt och på EU-nivå. Förbundet har fortsatt varit 
aktivt tillsammans med andra organisationer som boll-
plank och remissinstans till utredningar från departement 
och myndigheter avseende implementeringen av lagar och 
regler som påverkar vår verksamhet. Vår bedömning är att 
vi som förbund fortsatt varit framgångsrika i detta arbete. 
Ambitionen är att implementering av olika direktiv ska 
påverka våra medlemmar och vår verksamhet så lite som 
möjligt. Förbundet kommer att vara fortsatt aktiv i frågorna 
med fortsatt kontakt med berörda departement och myn-
digheter. 

Som frivillig försvarsorganisation har förbundet under året 
fortlöpande fört dialog med Försvarsmakten och MSB för 
att diskutera hur vi på bästa sätt kan verka inom dessa om-
råden. Förbundet har bland annat utfört uppdragsutbild-
ningar samt varit behjälpligt vid genomförandet av SM AK4.

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.
 
Utbildning  
Under våren 2019 valdes systemet Moodle som plattform för 
digitalisering och distansanpassning av förbundets utbildning-
ar. I april projektanställdes Eric Wallberg för att digitalisera  

skyttekortsutbildningarna med målsättningen att lansera dem 
och vårt nya utbildningssystem innan årsskiftet.

Under digitaliseringsarbetet av skyttekortsutbildningarna har 
även materialet uppdaterats. I samband med detta tog för-
bundsstyrelsen beslut om att ta bort det praktiska provet i de 
digitala skyttekortsutbildningarna för alla grenar utom Pistol. 
Istället läggs nu större vikt på säkerheten i materialet och i de 
teoretiska proven. För de som önskar är det fortfarande möjligt 
att gå skyttekortsutbildningarna tillsammans med en examina-
tor, de utbildningarna är oförändrade.

Måndagen den 16:e december 2019 lanserades SvSF:s Utbild-
ningsportal tillsammans med de digitala skyttekortsutbildning-
arna. Lanseringen gick smidigt och Utbildningsportalen har 
mottagits mycket bra av de som valt att besvara utvärderingen 
efter genomförd skyttekortsutbildning. 
Vid årsskiftet hade 115 st skyttekortsutbildningar genomförts i 
Utbildningsportalen.

Under hösten förlängdes Erics projektanställning och arbetet 
med att digitalisera framförallt tränarutbildningar fortsätter 
under 2020. 
 
SvSF:s tävlingskalender och IndTA
Under slutet av året flyttades tävlingskalendern till oberoende 
leverantör och i samband med detta startades motionsmodulen 
upp som kommer att göra det möjligt att hantera utländska 
deltagare utan tävlingslicens.
 
Samarbete med Försvarsmakten
För 2019 var det budgeterat för totalt fyra utbildningskurser 
med en total budget på 748 550 kr och 340 utbildningsdagar 
fördelat på skjut- och ammunitionsutbildning. Utfallet för dessa 
fyra kurser blev 330  utbildningsdagar, med en total kostnad på 
880 836 kr. överskridandet av budget berodde främst på att kva-
litetssäkring av skjutinstruktörer fick flyttas från Markstrids-
skolan till Halmstad. Skjututbildningarna har syftat mot att ge 
kvalitetssäkrade skjutinstruktörer mot GU-F. Under året har 18 
nya skjutinstruktörer utbildats på den av Försvarsmakten nya 
framtagna övningsförteckningen, utbildning mot sjukvårds-
tjänst och riskanalysarbete har prioriterats under året. 

SvSF har varit Försvarsmakten behjälplig vid Grundutbildning 
för Frivilligpersonal (GU-F). Under året har 18 skjutinstruktö-
rer varit anspråkstagna och man har grundutbildat 410 elever 
på AK4 B. Omdömet som kurschefer och elever ger till dessa 

Förvaltningsberättelse
 
Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Skyttesportförbundet får härmed avge årsredo-
visning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK

ÅRSREDOVISNING 2019
för Svenska Skyttesportförbundet (802003-1707) 
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instruktörer är att de är kunniga och har god pedagogisk för-
måga. 

SvSF har varit Hemvärnet behjälpliga vid genomförandet av SM 
AK4. Vid Försvarsmaktens utbildningsplattformar i Stockholm, 
Skåne och i Halland är samverkan mellan SvSF och Försvars-
makten mycket gott. Detta bygger på personkännedom och är 
något som SvSF bör bygga upp i hela landet.  
 
Utöver uppdragsmedel har SvSF erhållit 1 011 343 kr i organi-
sationsstöd, ett stöd som ges för att kunna utföra uppgifterna 
mot Försvarsmakten. 

Samarbete med MSB
Arbete inom ramen för utvecklingsuppdraget Frivillig försvar-
sorganisation pågår fortfarande. SvSF har deltagit i ett antal 
möten och informationsträffar med MSB rörande SvSF fram-
tida roll och uppgifter i det civila försvaret. Förbundsstyrelsen 
har vid flera styrelsemöten haft denna fråga på agendan. En 
anställd på kansliet och en styrelseledamot har deltagit i en av 
MSB arrangerad kurs, Totalförsvar för frivilliga försvarsorgani-
sationer, på Försvarshögskolan i Stockholm.

SvSF har i sin roll som frivillig försvarsorganisation fått upp-
giften och medel av MSB för att göra en säkerhetsskyddsanalys 
och informationsklassning av den egna organisationen. Syftet 
med den uppgiften är att säkerställa att SvSF har rätt skyddsni-
våer inför eventuella uppgifter för totalförsvaret. Denna uppgift 
har ännu inte slutförts. 

Arbetet fortsätter med att utreda vilka avnämare som finns för 
de förmågor som SvSF kan bistå med samt vilken framtida roll 
och vilka uppgifter SvSF kan få kopplat till utvecklingen av det 
civila försvaret. 

Idrottslyftet och andra riktade stöd från RF 
Inom ramen för Idrottslyftet, som är regeringens speciella 
satsning på barn och ungdomar, tilldelade Riksidrottsförbundet 
(RF) SvSF 1 673 000 kronor i föreningsstöd för år 2019.
Totalt kom det in 86 projektansökningar varav 39 av dessa 
beviljades. Av dessa slutfördes projekten inom följande katego-
rier: Jämställdhet & Inkludering (2 projekt), utbildning (5) och 
elektronik (32 projekt).

Utvecklingsstödet
Under året fick SvSF även ett så kallat utvecklingsstöd från 
Idrottslyftet. Dessa medel uppgick till 2 420 000 kr och har 
bland annat gått till arbetet med barn- och ungdomsfrågor, 
sektionernas verksamhet för ungdomar upp till 25 år, skyt-
tegymnasiets verksamhet i form av bidrag till deltagande vid en 
tävling utomlands, föreningsträffar samt till administration och 
marknadsföring av Idrottslyftet.

Utvecklingsplan barn- och ungdomsverk-
samheten 2017–2019
Under 2016 fick SvSF i uppdrag av Riksidrottsförbundet att läg-
ga upp en plan för barn- och ungdomsverksamheten gällande 
åren 2017–2019. Det som påbörjades under verksamhetsåret 
2017 har fortsatt under 2019. Målet är att skyttesporten ska 
erbjuda barn och ungdomar en attraktiv verksamhet, där man 
får chans att utvecklas och vill stanna kvar en lång tid. 

De prioriterade områden vi haft dessa tre verksamhetsår har 
varit: 
 
-Rekrytering och utbildning av ledare och tränare
-Att bygga grupper och laganda
-Ge alla en möjlighet att delta
-Samarbete över gränserna

Ungdomsengagemang
Ungdomsrådet har under 2019 och tidigare år haft fortsatt 
fokus att marknadsföra ungdomsrådet för Sveriges unga skyttar, 
visa att rådet finns och vad vi jobbar med. Detta har gett ett 
positivt utslag i sektionerna. Idag finns det ungdomsrepresen-
tanter i förbundsstyrelsen, gevärssektionen, pistolsektionen och 
i viltmålssektionen. Detta har bidragit till att ungdomsrådet har 
fått in ett ungdomligare perspektiv i grensektionernas arbete 
och i de frågor som behandlas.
 
Efter årsmötet 2017 verkställdes ett nytt arbetssätt för de som 
sitter i ungdomsrådet. Utvecklingen skulle bidra till ett effekti-
vare arbete för medlemmarna i ungdomsrådet och alla grenar 
ute i landet.
Under årsmötet och skytteforum har man bjudit in ungdomar 
från alla distrikt. Under båda evenemangen har ungdomsrådet 
lyft fram olika frågor som rör ungdomar eller ungdomsverk-
samheten, men även frågor runt funktionshinder och jämställ-
het. I samband med årsmötet och skytteforum genomfördes det 
även aktiviteter och gemensamma middagar med ungdomarna 
som medverkade. Detta skapade en närmare kontakt med de 
ungdomsskyttar som finns i Sverige, deras tankar och åsikter. 
Rådet diskuterade även att utöka kontakterna med ungdomarna 
för en förbättrad insikt och åsikter.

Under Skytteforum 2019 hade vi ett fokus på ungdomar och 
ungdomars plats inom en styrelse, vad en ungdom ge en styrel-
se och vad är deras plats inom styrelsen kan vara.

Under 2019 genomförandet av Stadium Sports Camp (SSC). 
SSC är ett läger som pågår under fyra sommarveckor i Norrkö-
ping. Varje vecka intas idrottslägret av nya deltagare och ledare. 
Stadium Sports Camp har även något som heter Multi testa, vil-
ket 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-camp. Rådet har tidigare 
stöttat evenemanget genom att medverka som ledare för skyt-
tesporten. 
 
Elitverksamhet 
Under 2019 har elitverksamheten haft följande centrala 
organisation, Jonas Edman Sportchef och förbundskapten 
lerduva, Mats Eriksson förbundskapten gevär och Jonas Fyr-
pihl förbundskapten pistol. Vår strävan har varit att ha i stort 
sett samma organisatoriska struktur på alla träningsgrupper 
inom elitverksamheten men toppgrupper och utvecklings och 
juniorgrupper. Samverkan mellan gevär och pistolgrupperna 
har fortsatt att utvecklas, detta gäller även samverkan mellan 
träningsgrupperna och vår RIG verksamhet. 

För ytterligare detaljer kring vilka aktiviteter som har genom-
förts i vår elitverksamhet hänvisar vi till verksamhetsberättelsen 
och då i första hand till elitverksamhet och internationella 
tävlingar och mästerskap.
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Elitstöd 
Under 2018 har vi till vår elitverksamhet erhållet ekonomiskt 
stöd från riksidrottsförbundet på totalt 2 080 000 kr. Stödet 
kommer från två olika stödsystem, nämligen Landslagstöd där 
vi erhöll 1 400 000 kr och landslagstöd ”projekt” där vi fick 680 
000 kr. Vi erhöll också ett ekonomiskt stöd från Sveriges olym-
piska kommitté på 581 140 kr.

Landslagsstödet har använts till att bekosta vår elitverksamhet 
och då i första hand läger och internationella tävlingar för våra 
elitskyttar. Landslagsstöd projekt har använts inom ramarna för 
de elitprojekt som vi har ansökt om medel till. 

Stödet från Sveriges olympiska kommitté är ett riktat stöd till 
aktiva som ingår i SOK:s topp och talangprogram samt talang-
stöd 2022. Under 2019 erhöll Marcus Svensson, Stefan Nilsson, 
Victoria Larsson samt Lotten Johansson ekonomiskt stöd via 
topp och talang, Isabelle Johansson erhöll stöd från talang 2022 
programmet.  

Ekonomi 
Sammanfattningsvis kan årets resultat om 59 043,38 kr 
noteras och balansomslutning om cirka 27,7 miljoner kr.

Verksamhet 
De operativa, rekryterande, idrottsliga verksamheterna har 
genomförts av våra sektioner. Detta utvecklas i respektive 
sektions verksamhetsberättelse samt i SvSF:s verksamhets-
berättelse. 
 
Sponsorer 
Avtalet med RUAG Ammotec Sweden AB (Norma) gick in på 
sitt sista avtalsår och förhandlingar om att förlänga avtalet 
pågick under året. Förbundets ambition att uppnå ett avtal 
som sträckte sig över flera år var önskvärt för att uppnå en 
kontinuerlig planering av verksamheterna. På grund av en 
planerad försäljning av RUAGs division Ammotec inleddes 
2018 och pågick ännu vid årsskiftet resulterade i att den 
svenska verksamheten inte kunde förlänga avtalet med 
Förbundet. Då dessa signaler varit uppenbara under året 
inleddes diskussioner med Lapua som efter det negativa 
beskedet från Ammotec Sweden gick in i skarpt läge. Till 
styrelsemötet dagen före Skytteforum i november var samt-
liga detaljer klara och ett undertecknat avtal fanns på plats 
för godkännande av styrelsen. Så skedde och avtalet med 
Lapua och Förbundet signerades av Förbundets ordförande. 

Det fyraåriga avtalet med Lapua löper under den olympiska 
perioden fr.o.m. den första januari 2020 t.o.m. den sista de-
cember 2024, med en avstämning senast i den sista oktober 
2023. Avtalet ger Förbundet ett hälsosamt och kontinuer-
ligt bidrag till såväl centrala satsningar som individuella 
under de kommande åren.

Ett mer medlemsinriktat avtal gjordes med Vårda Ögon-
klinik som sedan 1999 hjälpt människor med när- och 
översynthet, astigmatism, grå starr och ålderssynthet. Kli-
niken erbjuder en för Skandinavien exklusiv metod NoCut® 
Ögonlaser som utan att skära i ögat korrigerar synfel. Avta-
let innebär en rabatt till Förbundets medlemmar på gratis 
undersökning och en rabatt på 30% för en NoCut®-opera-

tion. Många Idrottsmän, poliser, brandmän med tuffa ut-
maningar inom idrott och yrkesliv har fått en bättre syn de 
senaste 20 åren.

En tredje överenskommelse upprättades mot slutet av året 
med Scandinavian Safe AB avseende köp av vapenskåp av 
Förbundets föreningar och medlemmar för säker förvaring 
av vapen.  
 
Arbetet med att utvidga samarbeten fortsätter med ambi-
tionen att ge medlemmar och föreningar extra förmåner. 
Ytterligare sponsring till Förbundets bredd- och elitsats-
ningar är önskvärd och då med särskilt fokus på ungdomar 
och föreningars förmåga att motivera dessa att utveckla sin 
idrott. 

Styrelsen 
Styrelsen har genomfört tio (10) protokollförda samman-
träden plus ett (1) per capsulam-möte. Av de tio samman-
trädena genomfördes 4 som distansmöten med hjälp av 
konferensprogrammet Zoom. Därutöver har arbetsutskottet 
löpande hanterat ärenden mellan förbundsstyrelsens sam-
manträden. Styrelsearbetet leddes av ordföranden Robert 
Wälikangas fram till förbundsmötet den 19 maj. Bo Ohlsson 
har därefter lett styrelsen som ordförande. 
 
Medlemmar och föreningar
Medlemsantalet 2019 var 110 337 (106 447) varav 19 769 
(18 920) kvinnor.
Tävlingslicenserna uppgick till 5 588 (5 784), fördelat per 
sektion: gevär 2 680 (2 770),
pistol 1 047 (1 125), lerduva 1 632 (1 627), viltmål 230 
(262). Antalet föreningar var 1 069 (1 066). Föregående års 
siffror inom parentes.

Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017

Nettoomsättning 21 942 19 176 18 226

Resultat före finansiella 
poster

-268 -360 207

Soliditet (%) 63 62 63 

Kassalikviditet (%) 512 411 464

Eget kapital exkl ända-
målsbestämda medel

17 432 16 973 16 863

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efter-
följande resultat- och balansräkning med tilläggsupplys-
ningar. 
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