FÖRENINGEN JAKTSKYTTARNA
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016
Styrelsen för föreningen Jaktskyttarna i Trollhättan lämnar
följande verksamhetsberättelse för tiden 2016-01-01 till
2016-12-31.
Styrelse

Namn

Roll

Jan Ekberg
Inge Karlsson
Magnus Sandberg
Angelica Eriksson
Bengt Svensson
Thorsten Backman
Mattias Ekberg
Karl Friberg
Stephan Pedersen
Johan Larsson

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Vald till årsmötet
2017
2018
2017
2018
2017
2017
2017
2018
2017
2018

Revisorer
Namn
Eva Kortered
P-A Carlander
Anders Stenstam
Lars-Olof Friberg

Roll
ordinarie
ordinarie
suppleant
suppleant

Vald till årsmötet
2017
2017
2017
2017

Valberedning
Namn
Lennart Eriksson
Bror Strid

Anders Hallberg

Roll
sammankallande

Vald till årsmötet
2017
2017

2017

Medlemmar
Under 2016 har vi varit 812 betalande medlemmar.

Verksamheten under året
Årets skytt
I denna tävling räknas de sammanlagda resultaten från
samtliga KM.
Årets segrare i öppen klass blev Jan Ekberg och i
juniorklassen Alexander Johansson.
Jaktstig
Årets jaktstig (Gyttorp Cup) samlade 147 startande och var
mycket uppskattad.
Jaktstigen fungerar mycket bra tack vare att så många
medlemmar ställer upp som funktionärer. I
klubbmästerskapet deltog 44 medlemmar.
Älgbanan
Banan har under året genomgått en omfattande renovering
med bland annat utbyte av mål vagn. Cirka 4900 serier har
avlossats.
De båda inskjutningsbanorna har använts flitigt och tack
vare den nyare 100m banan så har väntetider kunnat
minskas.
- Björnprov har skjutits av ca 25 medlemmar
- 70 st teoretiska prov har avlagts för jägarexamen.
- I klubbmästerskapet deltog 19 medlemmar.
- På kretsskyttet deltog 18 personer.

50 m banan
Medlemmar har använt 50m-banan flitigt för träning under
året. Banans markeringssystem har uppdaterats och
renoverats och efter lite inledande strul har banan fungerat
bra. Vid klubbmästerskapet på 50m löpande gris ställde 11
deltagare upp med representation i samtliga klasser.
Olympisk Skeet, Nationell Skeet
I KM nationell skeet deltog 13 skyttar.
I KM olympisk skeet deltog 10 skyttar.
Nordisk Trap
KM i nordisk trap samlade 18 deltagare.
Vid DM i nordisk trap presterade föreningens medlemmar
bra med segrar i klasserna 50+ (Jan Ekberg),
60+ (Kari Rouhiainen) och 70+ (Sune Andersson).
I lagtävlingen placerade sig föreningen på en 2:a plats.
Sporting
Vi har i år endast haft en tävling ett sammarangemag med
Falköping o Skepplanda på Remmene skjutfält. Tävlingen
Lerduvestig väst blev inställd på grund av skjutförbud på
banan. Banan har under året renoverats och förbättrats.
Samtliga kastare är genomgångna och nya plattformar och
nya ramar och skyddande huvar har anskaffats.
Styrningen av banans kastare har förbättrats i samband
med renoveringen vilken medför att uppstart och stängning
av banan underlättas.
I årets KM deltog 12 medlemmar. Högsta resultatet fick
Markus Larsson i öppen klass med 49 träffade duvor.

NM 2016
Under 2015 ansökte skytteföreningarna i Trollhättan om att
få anordna Nordiska Juniormästerskap 2016 och Svenska
Skyttesportförbundet beslutade att tävlingarna skulle
förläggas till Trollhättan.
En organisationskommitté bildades bestående av
representanter från Trollhättebygdens Sportskytteklubb,
Trollhättans Pistolklubb, Föreningen Jaktskyttarna och
Föreningen Skepplanda Sportskyttar. Beslut fattades också
att bjuda in herr- och damseniorer till NM till
lerduvegrenarna.
Då vi i Trollhättan inte har en anläggning för olympisk trap
åtog sig Skepplanda Sportskyttar att ansvara för att
arrangera denna gren.
Trollhättans Pistolklubb svarade för pistolgrenarna och
Trollhättebygdens Sportskyttklubb tog hand om
gevärsgrenarna.
Jaktskyttarna svarade för lerduvegrenarna skeet (olympisk
skeet) och nordisk trap. Skeettävlingen sköts på bana A och
B, medan nordisk trap avgjordes på bana C.
Running target 50 meter, viltmål, avgjordes på vår 50m
bana, medan running target 10 meter (luftgevär) sköts
inomhus på Lextorp.
Deltagande nationer var Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Island och Storbritannien, som blev medlem i Nordiska
Skytteregionen i början av 1970-talet.
Totalt registrerades 249 starter, varav 38 i skeet, 27 i
nordisk trap och 26 startande i olympisk trap. I grenen
running target deltog 5 skyttar på 50 meter och 10 meter.

Överskottet fördelades mellan de 4 föreningarna utgående
från antal starter.
Tävlingsregler följde internationella skytteunionens
regelverk och nivån var i stort sett som för ett VM eller OS.
De deltagande länderna ställde upp med mycket
kompetenta jurymedlemmar.
Ett stort tack till alla medlemmar som hjälpte till under
tävlingsdagarna och bidrog till att tävlingarna kunde
genomföras till allas belåtenhet.

Bingolotto
Föreningen är ansluten till Bingolotto och därför finns
möjligheten, för de som vill prenumerera på bingolotter,
göra så och låta överskottet gå till föreningen.

Slutord
Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten under
verksamhetsåret där inkomna skrivelser, rapporter och
ärenden behandlats.
För att genomföra alla aktiviteter så har de ideella insatserna
som vanligt varit en viktig drivkraft. Ett stort tack till alla som
hjälpt till på banorna och bidragit till att verksamheten gått
bra under året.
Medlemsantalet är stort, vilket stärker föreningens
ställning som tredje största skytteföreningen i landet
räknat på antalet medlemmar.
Det är tack vare ett stort medlemsantal och därmed
inkomna medlemsavgifter, som vi har möjlighet att
bibehålla och utveckla de toppmoderna
jaktskytteanläggningarna i Trollhättan.
En omfattande tävlingsverksamhet har också genom åren
bidragit stort till föreningens goda ekonomi där deltagande i

årets Nordiska mästerskap står för årets största intäkt med
ett tillskott om drygt 70 Tkr till föreningens kassa. Det måste
dock observeras att tävlingsarrangemang kräver stora
ideella insatser och för arrangemanget av de Nordiska
mästerskapen är det Stig Andersson som förtjänat ett stort
tack från föreningen.
Kortbetalning, som infördes under 2014 fungerar fortsatt
bra och har under året kompletterats med möjlighet att
betala via Swish.
Med dessa slutord vill vi i Föreningen Jaktskyttarnas
styrelse lägga 2016 års verksamhet bakom oss och se
fram mot ett nytt givande verksamhetsår 2017.
Styrelsen vill samtidigt passa på att framföra sitt varma
tack till alla medlemmar, sponsorer, funktionärer och inte
minst medlemmarna i jourgrupperna för strålande insatser,
som gjort det möjligt att ha öppethållande 4 dagar i
veckan.

