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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2003
STYRELSE
Styrelsen för Christianstad Skyttesällskap får härmed avgiva följande verksamhetsberättelse
för år 2003:
Ordförande
v. ordförande
Sekreterare
v. sekreterare
Kassör
Instruktör
Vapen och Ammunitions förvaltare
Skjutbanechef
Övriga ledamöter
Suppleanter
AU

Erik Nilsson
Bengt Sturesson
Ingemar Karlsson
Mikael Nilsson
Bengt Sturesson
Ingemar Karlsson
Lennart Röstén
Lennart Röstén
Roger Svensson, Thomas Persson, Carina Valtersson
och Stefan Axelsson
Peter Rosenqvist och Per Klemmedsson
Erik Nilsson, Ingemar Karlsson, Mikael Nilsson och
Bengt Sturesson

Styrelsen har under året hållit 5 protokollförda möten. Styrelsens arbetsutskott, AU, har
sammanträtt innan några styrelsemöten och de olika kommittéerna har sammanträtt vid
uppläggning av tävlingar.

MEDLEMMAR
Skyttesällskapets hedersmedlem var vid utgången av 2003 Professor Lennart Rönnmark.
Antalet medlemmar år 2003: 207 varav 108 i ungdomsskytteföreningen.

SKJUTUTBILDNING OCH TÄVLINGAR
Skjututbildning:
Tävlingar:

547 timmar
50 st

1989 deltagare
749 deltagare

ANTAL SKJUTNA SKOTT
4,5 mm
5,6 mm
6,5 mm

Luftgevär
Korthåll
Gevär

Totalt antal skjutna skott:

50.000
45.000
9.000
104.000

VERKSAMHET
Christianstad Skyttesällskap är en skytteförening ansluten till Frivilliga Skytterörelsen
(FSR) och Skytterörelsens Ungdomsorganisation (Skytte-UO) och vi bedriver verksamhet
både för ungdomar och seniorer med skytteintresse inom grenarna gevär (300, 200 m),
korthåll (50 m) och luftgevär (10m). Huvuddelen av verksamheten är inriktad på utbildning
och träning av ungdomar i grenarna luftgevär och korthåll men denna årsberättelse inkluderar
all verksamhet inom föreningen. Christianstad Skyttesällskap är Sveriges äldsta skytteförening
och genomförde under 2003 sitt 172:a verksamhetsår.
Luftgevärsverksamhets genomförs på vinterhalvåret, oktober till mars, och den bedrivs i vår
luftgevärshall i källaren på Väskolan där skjuthallen består av 14 st ställ. Varje tisdag är det
träningskväll mellan 17.30 och 20.00 och då brukar det vara minst 25 st deltagare per kväll.
Månadstävlingar bedrivs i samtliga klasser och det finns även en klass för föräldrar och övriga
som heter fadderklassen. Detta är en mycket uppskattat klass där föräldrar och anhöriga också
kan prova på skyttesporten och utmana sitt barn. Förutom tisdagar så erbjuder föreningen
träningar på torsdagar men då utan tränare vilket innebär att främst de äldre skyttarna som
skjuter då. Föreningen deltager även i en rad olika tävlingar på olika nivåer inom främst
kretsen och länet. Tävlingarna består både av hemmabanetävlingar och tävlingar som andra
föreningar arrangerar.
Under hela 2003 har föreningen inte kunnat bedriva planerad luftgevärsverksamhet i Vähallen
på grund av en vattenskada som skedde i hallen under våren 2002. Hallen har varit ohälsosam
att vara i och det blev förbjudet att bedriva verksamhet där. Kommunen har under 2003 gjort
en del reparationsarbetet i och kring våra lokaler som på sikt skall leda till att hallen kan
användas igen. Föreningen hoppas att lokalen kan tas i bruk under våren 2004. Under hela
2003 har sällskapet disponerat en gammal luftgevärshall på Härlövskolan med endast 6 banor
vilket har gjort att föreningen har kunnat genomföra sin verksamhet dock i mindre skala. Att
vi inte kunnat använda vår ordinarie hall har lett till att vi tappat mycket av vår viktiga
ungdomsverksamhet och rekryteringsbas.
Under sommarhalvåret, april till september, bedriver vi vår korthållsverksamhet på
Wendesbanan på det gamla A3-fälet utanför Norra Åsum. Skjutbanan är en anläggning med
elektriska taveltransportörer vilket gör det enkelt att bedriva träningsverksamhet. I stort går
verksamhets till likadant som på luftgevär. Antal deltager per kväll brukar vara drygt 20 st. En
liten del av korthållsverksamheten är fältskytte och detta tränas inte regelbundet utan innan de
tillfällen som det arrangeras tävlingar i denna gren. Fältskytteträning sker på olika skjutbanor
runt om på gamla A3-området. Under 2003 har föreningen börjat projekttera på en renovering
och upprustning av korthållsbanan. Det som planeras att göras är främst att nya elektroniska
tavlor med markering på dataskärmar vid varje skjutplats. Resultaten skall även kunna visas
på TV-monitorer i skyttepaviljongen. Förbättringarna gör det enklare och bättre för skytten att
träna med framförallt kan det göra skyttetävlingar enklare och snabbare rent administrativt
och publikvänligare.
Den gren inom föreningen som har minst verksamhet och utövare är gevärskyttet. Där man
både skjuter bana och fältskjutning. Banskjutning sker främst under sommarhalvåret och
fältskytte under vinterhalvåret med några få undantag. De som skjuter är en tapper grupp
entusiaster som sällan tränar men deltager i tävlingar med goda resultat. Mycket positivt är att
några ungdomar har börjat skjuta gevär på allvar och deltagit i flera tävlingar bl.a. i det svåra
fältskyttet där det gått i fadderpar med förenings rutinerade skyttar.

De två största rekryteringsinsatserna har i vanlig ordning varit C4-lägret och sportlovsskyttet.
C4-lägret är ett arrangemang där ungdomar från kommunen under en intensiv
tvåveckorsperiod prövar på olika sporter i Kristianstad med omnejd. Hos oss fick de skjuta
korthåll på Wendesbanan. I år samlade lägret ca 700 ungdomar i åldern 9-13 år. Skyttet har
varit med under hela tiden lägret har arrangerats och vi brukar alltid vara i topp i
utvärderingarna bland de roligaste sporterna. Under sportlovsveckan skjuter vi normalt
luftgevär i Vähallen men under detta år blev det inget p.g.a. problemen med lokalen.
Föreningen har även utökat sin verksamhet med företagsskytte som innebär att vi erbjuder
företag olika former av trivselaktiviteter för kunder och personal. Under året genomfördes det
va 8 st företagsträffar där de fick prova på gevärs- och korthållskytte.
Stödföreningen har under året varit aktiva med hjälp av föräldrar som skött alla serveringarna
i paviljongen under tävlingar på skjutbanan. I september inbjöds det till den årliga tackfesten
med utlottningen i stödföreningslotteriet. Under denna eftermiddag bjöds det på skojigheter
som 21-skytte, en variant på kortspelet 21 för skyttar, och tipsrunda samt grillat.
Under året firade även skytteförbundet 100-års jubileum och det firades med en
aktivitetsdag och fest lördagen den 9 augusti på Wendesbanan. Under dagen fick man prova
på en rad olika skytteaktiviteter och andra skojigheter på olika stationer på skjutbanan.
Förutom våra klassiska skyttegrenar gevär, korthåll och luft fick man även prova på k-pist och
pistol. Sällskapet hade en station av det mer ”skojiga” slaget i from av en snabb 5-kamp.
Kvällen avslutades med jubileumsfest.

TÄVLINGSVERKSAMHET
Inom Christianstad Skyttesällskap har det alltid funnits en stor tradition att arrangera
tävlingar. Föreningar har varit nyskapande, ledande och drivande inom detta område sedan
långt tillbaka. Den kanske främsta anledningen till detta är att vi förfogar över en mycket fin
anläggning i Wendesbanan. Året som gått har inte varit något undantag utan föreningen har
stått som värd för en rad olika tävlingar inom olika grenar och på olika nivåer.
Årets första tävling var korthållstävlingen Wendes Open som arrangerades för 9:e gången.
Tävlingen hölls den 16 augusti, en helg senare än vanligt p.g.a. förbundets jubileum, och
samlade 82 skyttar främst från länet. I liggandetävlingen vann Henrik Bengtsson, Limhamn,
på 335 poäng och 2:a kom Madelene Svensson, Brönnestad. Sällskapets Fredrik Nilsson
placerade sig 6:a och Rebecca Edinge blev 8:a. I ställningsmästerskapet segrade Göran
Yngvard, Barkåkra/Hjärnarp, på 310 poäng efter en tuff kamp med Marie Jannesson, Össjö.
Fredrik N tog en hedrande 3:e plats och i lagtävlingen vann Össjö tämligen komfortabelt.
Gåsaskjutningen är den tävling som har längst tradition i sällskapet och genomförde för 40:e
gången. Bantävlingen samlade 56 skyttar med en övervikt på de äldre skyttarna. Favoriten
Inge Lundberg, Össjö, vann på 333 poäng före tre skyttar på 331: Annelie Bohlin, Bromölla,
Fredrik Nygren, Veberöd och Göran Sivertsen, Skurup. I lagtävlingen Gåsacupen segrade
Bromölla på 146, men det satt hårt inne för det krävdes särskiljning på antalet tio-ettor mot
tvåan Veberöd. Till korthållstävlingen kom det tyvärr bara 69 skyttar till start vilket var en
besvikelse. I grundomgången sköt Rickard Lindell från sällskapet 236p och på det blev han
2:a i fadderklassen. Det första mästerskapet, för skyttar med stöd, vann Christopher Svensson,
Brönnestad, på fina 341 poäng före Louise Persson, Hyllstofta. I denna final hade 3 skyttar
från vår förening kvalificerat sig och bäst blev Josefin Jönsson som kom 8:a. i mästerskapet
för skyttar utan stöd tog Jonny Vademo, Svalöv, kommandot direkt och sköt fenomenala 248

poäng i grundomgåengn och vann till slut på 345p hela 4 poäng före Göran Y, BarkåkraHjärnarp. Även i denna final deltog tre skyttar från sällskapet och bäst av dessa var Rebecca E
som slutade 4:a på 338p.
I Trestadsmatchen som är en tävling mellan de tre skytteföreningarna i Kristianstad,
Hässleholm (P2) och Sölvesborg segrade visserligen Sölvesborg i år men vi tog hem
vandringspriset för alltid. I Eslövsmatchen är en tävling mellan oss och Eslövs skyttegillé där
de båda föreningarna har det gemensamma att vi har banor byggda på samma teknologi. Det
utnyttja vi bl.a. genom att skjuta på 100-ringade tavlor. Tävlingen avgjordes i år hos oss på
Wendesbanan och vi vann även denna tävling.
Föreningens luftgevärstävling Sparbanken Cup kunde inte genomföras p.g.a. vattenskadorna
i Vähallen.
Nyårsträffen är en gevärstävling som avgörs på årets sista dag på Wendesbanan. Tävlingen
samlade ca 20 skyttar och är numera en ”trevligt att träffas” tävling än en tävling på blodigt
allvar. Till dessa tävlingar har även föreningen stått som arrangör för några kretstävlingar där
det är kretsstyrelsen som är huvudansvarig, exempelvis kretsmästerskap både i korthåll och
gevär.

RESULTAT
Föreningens skyttar är ofta ute på olika tävlingar främst inom kretsen och förbundet men
ibland även på lite större arrangemang. Här nedan följer en kort sammanfattning av de
viktigaste tävlingarna och de bästa resultatet av förenings medlemmar.
SM, JSM, SkolSM och Riksksytte
Årets stora händelse i skytteSverige var Rikskyttet i Boden. Det var 5 år sedan det
arrangerades men nu skall det vara en händelse som går av stapeln varje år. Från förening var
det 4 skyttar som deltog: Erik Nilsson, Roger Svensson, Thomas Persson och Fredrik N.
Dessutom var Mikael Nilsson med familj med som ledare och supportrar. Resultatmässigt var
Roger S bäst som i korthåll fält sköt 37 träff och på det blev han totalt 11:a med en 5:e
placering i klassen och Fredrik N blev 3:a i sin klass i samma tävling.
Vid JSM i Östersund representerades föreningen av Fredrik N och Rebecca E och vid SkolSM
i Skövde så deltog Fredrik, Ronny Johansson, Rebecca och Josefin J.
Förbundsmästerskap och förbundstävlingar
Sällskapet fick i år 2 förbundsmästare. De förste var Ronny J i fältskytte gevär och den andre
var Fredrik N i luftgevär stående 15-17. Bengt Sturesson kom 2:a i gevär ställning och
andraplatsen belade även Roger S i korthållets fältmästerskap.
I fältskytte fick vi även en skånsk mästare genom debutanten Sven Olsson som segare i klass
F1. Roger S blev 3:a i skånska mästerskapen i korthåll fält och systen Linda Svensson vann
sin klass KF2 i samma tävling.
Kretsmästerskap och kretstävlingar
Vid kretsmästerskapet i fältskytte vann tog föreningens lag både 1:a och 2:a platsen. Lars
Persson blev 2:a i seniormästerskapet och Ronny J vann juniorernas mästerskap. Bengt S vann
sin vana trogen årets kretsmästerskap i ställningar i överlägsen stil och han vann också

Länsförsäkringars serietävling för ställningsskyttarna. Roger S blev kretsmästare i korthåll fält
före parhästen Thomas Persson. Fredrik N blev mästare i korthåll ställning för juniorer.
I Länsförsäkringars serietävling fick vi en klassegrare i korthåll genom Rickard L i KFadder
och 4 andraplatser genom Martin Lindell, Fredrik Stolt, Josefin J och Ronny J. I samma
luftgevärstävling vann Ronny, Fredrik N och Rickard sina klasser.
Övriga tävlingar
Roger S var snubblande nära att bli sydsvensk mästare i korthåll fält men förlorade i
särskjutning och tog därmed en mycket fin andraplats.
Under året har även några av sällskapets duktiga ungdomar varit ute på en rad olika större och
mindre luftgevärstävlingar. Ronny J i 15rem och Fredrik N i 15 s har ofta haft fina poäng och
framskjutna placeringar i dessa tävlingar.

ÖVRIGT
Under året har Fredrik Nilsson som första medlem av Christianstad Skyttesällskap kvalificerat
sig till skyttegymnasiet i Strömsund, 10 mil norr om Östersund.

SLUTORD
Styrelsen vill till slut tacka alla medlemmar, föräldrar och andra eldsjälar, som under året
medverkat till ett fint verksamhetsår. Ett särskilt tack riktas till Kommunala myndigheter,
Militära enheter, Kristianstadbladet, Radio Kristianstad, och Länsförsäkringar för deras
välvilliga inställning och hjälp till skytterörelsen. Ett speciellt tack riktas till Kristianstads
Sparbank som under året har varit föreningens huvudsponsor.
Styrelsen för Christianstad Skyttesällskap

Prislistor 2003
Föreningsmästerskap
Bana
Ligg

1. Bengt Sturesson
2. Roger Svensson

G
S

Kh
Fält
Högre

1. Roger Svensson
2. Thomas Persson
3. Linda Svensson

39 G
38 S
30 B

Fält

1. Lars Persson
38 G
2. Bengt Sturesson 35 S
3. Stefan Axelsson 34 B

Kh
1. Ronny Johansson 33 G
Fält
2. Fredric Stolth
27 S
Lägre

Vandringspriser ( Inteckningar )
Bana
Fält

B8
F1
F2
F5

Liggpriset
Div.pris
Malmöhuspokalen
Fältpris

Bengt Sturesson
Bengt Sturesson
Lars Persson
Bengt Sturesson

Pris för alltid
Pris för alltid

Följande vandringspristävlingar genomfördes inte under 2003
Bana
B1, B2, B3 B5, B6, B7, B9, B13, B15, B17, B30, B31, B32
Fält
F3
Korthåll K1, K2, K3
Luftgevär L1, L2

Månadstävlingar 2003
Gevär
B4

1. Bengt Sturesson

426

B66L

1. Kjell Wikström

376

B56

1. Erik Nilsson

390

B17

1. Ronny Johansson

403

1. Martin Lindell
2. Jesper Grönberg

538
505

K15

1. Josefin Jönsson

571

K11

1. Mattias Lindell
2. Fredrik Stolth

556
542

K3

1. Fredrik Nilsson

515

K13

1. Andre Öfverberg

519

Korthåll
K9

Fadder 1. Christina Johansson

Luftgevär 2002-2003
Resultatlistor saknas

550

Märken, Kompetenser och Medaljer 2003
Märken
Staten Fält
Ronny Johansson Brons Fält
Roger Svensson LÅB Fält
Statens Bana
Ronny Johansson Brons Bana
Bengt Sturesson 2:e årtalstj. Bana

Statens Korthåll
Thomas Persson LÅG Korthåll
Roger Svensson LÅG Korthåll
Roger Svensson Guld KhFält
Linda Svensson Silver KhFält
Kompetenser
Bengt Sturesson 3/5 2:e årtalstj. Fält
Lars Persson 2/3 HÅB Fält
Stefan Axelsson 2/3 HÅS Fält
Erik Nilsson 2/5 5:e årtalsstj. Fält
Erik Nilsson 4/5 5:e årtalstj. Bana
Kjell Wikström 2/5 5:e årtalstj. Bana

”Skyttar och ledare i hatt” under Skytteveckan i Boden. Fr.v. Fredrik , Roger, Thomas och Mikael

