FÖRENINGEN JAKTSKYTTARNA
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015
Styrelsen för föreningen Jaktskyttarna i Trollhättan lämnar följande verksamhetsberättelse
för tiden 2015-01-01 till 2015-12-31.
Styrelsen har bestått av
Vald till årsmötet
Jan Ekberg
Ordförande
2016
Inge Karlsson
Vice ordförande
2016
Bengt Svensson
Sekreterare
2017
Stig Andersson
Kassör
2016
Thorsten Backman
Ledamot
2017
Magnus Sandberg
Ledamot
2017
Mattias Ekberg
Ledamot
2017
Karl Friberg
Ledamot
2016
Lars-Erik Andersson
Ledamot
2017
Jerry Skogsberg
Ledamot
2016
Revisorer:
Revisorsuppleanter:

Eva Kortered och P-A Carlander.
Anders Stenstam och Lars-Olof Friberg.

Valberedning:
Lennart Eriksson (sammankallande) Bror Strid och Anders Hallberg.
Medlemmar
Under 2015 har vi varit 836 medlemmar.
Tävlingsverksamheten.
Årets skytt
I denna tävling räknas de sammanlagda resultaten från samtliga KM.
Årets segrare i öppen klass blev Mikael Johansson och i juniorklassen Alexander Johansson.
Jaktstig.
Årets jaktstig samlade 187 starter och var mycket uppskattad.
Jaktstigen fungerar mycket bra tack vare att så många medlemmar ställer upp som
funktionärer. I klubbmästerskapet deltog 43 medlemmar.
Veronica Lundkvist belade en fin fjärdeplats i Gyttorp Cupfinalens damklass.
Älgbanan.
Banan har under året fungerat bra och används flitigt och c:a 5000 serier har avlossats.
På inskjutningen har det som vanligt varigt flitigt använd för att få sina vapen mitt i prick.
Björnprov har ca 34 personer skjutit
85 st. teoretiska prov har avlagts för jägarexamen.
I klubbmästerskapet deltog 22 medlemmar.
På kretsskyttet deltog 24 personer.

50 m banan.
Medlemmar har använt 50m-banan flitigt för träning och tävling under året.
Vid klubbmästerskapet på grisbanan ställde 23 deltagare upp.
Olympisk Skeet, Nationell Skeet och
I KM nationell skeet deltog 14 skyttar.
I KM olympisk skeet deltog 11 skyttar.
Föreningen arrangerade DM i nationell skeet.
Föreningen deltog i Allsvenskan Nationell skeet med 1 lag.
Föreningen har haft goda framgångar vid nationella tävlingar genom att Stig Andersson har
placerat sig på medaljplats i följande tävlingar:
2:a vid SM för veteraner i olympisk skeet, klass 70+, 2:a vid SM i nationell skeet, klass 70+,
2:a vid DM i nationell skeet, klass 70+ samt 1:a vid DM i olympisk skeet, klass 70+.
Nordisk Trap
KM i nordisk trap samlade 18 deltagare.
Föreningen deltog i Allsvenskan i Nordisk Trap med 1 lag, som placerades sig på 3:e plats i
div. 1.
Sune Andersson blev 3:a vid DM i nordisk trap i klassen 60 och Siv Andersson blev 2: i
damklassen.
Sporting
Sportingen har haft ännu ett bra år, med flitigt använda träningsbanor och många fina
placeringar i tävlingarna.
I årets KM deltog 34 medlemmar. Högsta resultat 41 fick Mikael Kronstrand, Mattias och Jan
Ekberg.
Resultat SM Engelsk Sporting lagtävling:
4:a Trollhättan 1, Tomas Meijer, Jan Ekberg, Jerry Skogsberg
Individuellt:
Öppen klass: Bäste skytt från Jaktskyttarna blev Roger Jarnald med en 6:e-plats.
Resultat SM Sporting Fitasc:
Herrar: 2: Roger Jarnald
Damer: 3:a Anna Jarnald
Lagtävling: 1:a Trollhättan, Marcus Larsson, Anna Jarnald, Jerry Skogsberg och Roger Jarnald.
Föreningen stod som arrangör för finalen i lerduvestigen väst, där det blev ca 300 starter.

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 5 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.
Kortbetalning, som infördes under 2014 har fungerat bra och en ökning med att betala med
kort har kunnat konstateras.
Med dessa slutord vill vi i Föreningen Jaktskyttarnas styrelse lägga 2015 års verksamhet
bakom oss och se fram mot ett nytt givande verksamhetsår 2016.
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..
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