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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2004
STYRELSE
Styrelsen för Christianstad Skyttesällskap får härmed avgiva följande verksamhetsberättelse
för år 2004:
Ordförande
v. ordförande
Sekreterare
v. sekreterare
Kassör
Instruktör
Vapen och Ammunitions förvaltare
Skjutbanechef
Övriga ledamöter
Suppleanter

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 Sven Olsson

Revisorer

Sture Kjellgren och Harry Halvarsson

Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda möten. Styrelsens arbetsutskott, AU, har
sammanträtt innan några styrelsemöten och de olika kommittéerna har sammanträtt vid
uppläggning av tävlingar.

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar år 2004: 227 varav 106 i ungdomsskytteföreningen.

SKJUTUTBILDNING OCH TÄVLINGAR
Skjututbildning:
Tävlingar:

651 timmar
26 st

2234 deltagare
559 deltagare

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

Luftgevär
Korthåll
Gevär

Totalt antal skjutna skott:

87.000
45.000
11.000
143.000
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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 2004 sitt 173:e verksamhetsår. Under 2004 har
föreningen fått reparerat och restaurerat sina 2 skjutbanor, skjuthallar vilket har varit ett lyft
för verksamheten.
Luftgevärsskytte 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
allmän 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 för de skyttar som är lite mer erfarna och tävlingsvana.
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 våren 2004 kunde äntligen luftgevärshallen i Vä återinvigas efter nästas 2 års frånvaro
som föreningen luftgevärshall. Anledningen till att vi inte kunnat utnyttja lokalerna är en
vattenskada som skedde i hallen 2002. Föreningen har under tiden bedrivet luftgevärsskytte i
Härlöv, på endast 6 ställ. I den nya återinvigda hallen så har vi förutom 14 banor även fått ett
förbättrat kök med pentry där det kan tillagas och serveras fika till skyttar och föräldrar. Det
blev en kort period under våren i denna hall men sedan i höstas har verksamheten sprudlat i
denna hall. Resultatmässigt har föreningens ungdomar verkligen visat framfötterna under året
i olika tävlingar vilkets är en mycket positiv trend då sällskaptes skyttar traditionellt ofta är
sämre i luftgevär.
Under sommarhalvåret, april till september, bedriver vi vår korthållsverksamhet på
Wendesbanan på det gamla A3-fälet utanför Norra Åsum. Hösten 2003 började föreningen
projekttera för att byta ut de elektroniska taveltransportörerna, som har tjänat i hallen sedan
den byggdes 1985, mot akustiska tavlor med monitorer inne i skjuthallen. Som komplement
till detta planerades det för en projektor i paviljongen där publiken kundes följa varje skytts
resultat. Till detta projekt så söktes det pengar och bidrag från FSR och kommunen vilkets
beviljades. Bygget påbörjades tidigt våren 2004 med att bygga ett tavelhus framför 50-meters
vallen där de nya tavlorna skulle finnas. De nya banorna stod färdiga för att användas i maj
månad och är idag södra Sveriges modernaste korthållsbana. Under byggperioden bedrevs
korthållsskyttet utomhus under några veckor. Förbättringarna på banan gör det enklare och
bättre för skytten att träna med framförallt kan det göra skyttetävlingar enklare och snabbare
rent administrativt och publikvänligare. I stort går verksamhets till likadant som på luftgevär.
Antal skyttar 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 A3området.
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Korthållsskytte ”ute i naturen” i väntan på den nya 50 metersbanan.
Mikael Nilsson bevakar skyttarnas resultat
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 både
träning och tävlingar sker på Wendesbanan 300- och 200-metersbanor som är akustiska banor
med monitorer på vallarna, dock ej så moderna som på 50-meter. Fältskytte bedrivs under
vinterhalvåret med några få undantag. De som skjuter är en tapper grupp entusiaster som
sällan tränar men skjuter i tävlingar med goda resultat. En mycket positiv trend är att antalet
skyttar som skjuter bana och fält har ökat i föreningen vilket förhoppningsvis kan leda till att
gevärsverksamheten kan bli lite bättre under 2005.
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 och de sköt på
de nya banorna i korthållshallen. 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 luftgevär i Vähallen och i år hade vi öppet 3 dagar för ledig
skolungdom. Skolor och fritidsklubbar har även varit och skjutit på våra banor, vi har i år
haft besök av 7 skolar och ca 270 elever vid 18 tillfällen.
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.

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
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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.
Den 30-31Juli arrangerade sällskapet Postens Riksmästerskap på Wendesbanan. Tävlingen
samlade ett 70 tal skyttar som arbetar på posten från hela landet. Disciplinerna det tävlades i
var bana gevär och korthåll. Det var premiär för korthåll i denna tävling och det blev en
mycket uppskattad gren och det berodde mycket på den nya tekniken på korthållsbanan.
Finalerna följdes med stor entusiasm från skyttepaviljonen.
För 10:e året i rad arrangerades Wendes Open som är en korthållstävling. Tävlingen hölls
den 14 augusti och i år var det en mycket välbesökt tävling, skyttarna var intresserade av att
testa den nya 50 meterns banan. Tävlingen samlade 120 deltagare från Skåne, Blekinge och
Kronoberg. I liggandetävlingen vann Camilla Oscarsson, Älmhult, på fina 342 poäng och 2:a
kom Marie Jannesson, Össjö. Sällskapets Per Jönsson, blev 2: a i sin klass och slutade som
13: e man i den mycket tuffa finalen med höga resultat. I ställningsmästerskapet segrade
Johanna Nyman, Ängelholm, på 325 poäng. Rebecca Edinge var bäst från föreningen med en
8: e plats. Föreningslaget med Josefin Jönsson, Per J och Rebecca E tog en hedrande 2:a plats
och i lagtävlingen som vanns av Södra Gärds.
Gåsaskjutningen är den tävling som har längst tradition i sällskapet och genomförde för 41:a
gången. Gevärstävlingen samlade 54 skyttar med en övervikt på de äldre skyttarna.
Titelförsvararen Inge Lundberg, Össjö, vann på 338 poäng före fjolårets 2:a Annelie Bohlin,
Bromölla. Från föreningen lyckades Jens-Ola Nilsson bäst med en 15:e plats i mästerskapet
medan Per J vann liggandetävlingen i juniorklassen med 143 poäng. I lagtävlingen
Gåsacupen segrade Skurup på 147 före Veberöd på 141. Till korthållstävlingen kom det 80
skyttar. Det första mästerskapet, för skyttar med stöd, vann fjolårsmästern Christopher
Svensson, Brönnestad, på fina 344 poäng före lillasyster Madelen som sköt 342. Per J från
sällskapet belade 4:e platsen efter en stark finalomgång och slutade på 338 poäng. I
mästerskapet för skyttar utan stöd vann Göran Yngvard, Barkåkra, på 339 poäng efter
särskjutning med Ida Hult-Skoog, Södra Gärds. Från sällskapet deltog det tre skyttar i finalen
där Thomas Persson sköt bäst och slutade 5:a. Övriga i finalen var Roger Svensson och Ronny
Johansson.
I Trestadsmatchen som är en tävling mellan de tre skytteföreningarna i Kristianstad,
Hässleholm (P2) och Sölvesborg kom vi i år 2:a. 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 utnyttjar vi bl.a. genom att skjuta på 100-ringade tavlor. Tävlingen
avgjordes i år hos Eslöv och i år segrade vi och därmed tog föreningen hem vandringspriset
för alltid.

T.v. Sällskapets ordförande Erik Nilsson tar emot vandringspriset för alltid av Åke
Sammanställt av Per Klemmedsson

Widén, Eslövs skyttegille. T.h. Sällskapets segrande lag i Eslöv: Jens-Ola, Erik, Lotta, Roger, Thomas, Sven och
sittande Ingemar och Ronny.

Föreningens luftgevärstävling Sparbanken Cup kunde inte genomföras 2003 men den 11-12
december genomfördes den med bravur. Tävlingen samlade 137 skyttar från Skåne och det
sköts många fina resultat på de akustiska banorna som det skjuts korthåll på sommarhalvåret.
Föreningens Fredrik Stolt sköt maximala 400 poäng i L13 och slutade 3:a i den tuffa
konkurrensen.
Nyårsträffen är en gevärstävling som avgörs nyårsafton på Wendesbanan. Tävlingen
samlade ca 20 skyttar och är numera en ”trevligt att träffas” tävling än en tävling på blodigt
allvar. Bengt Nilsson, A3, vann tävlingen
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. En positiv trend är att förenings ungdomsskyttar
lyckas allt bättre på större tävlingar vilket skapar självförtroende och rutin. Här nedan följer
ett axplocka av alla resultat och placeringar som förenings skyttar har presterat under året.
SM, JSM, SkolSM och Riksksytte
Vid JSM i Eskilstuna representerades föreningen av Fredrik N och Rebecca E. Båda två sköt
utmärkta resultat i korthålls ställning och Fredrik gick till final och slutade på en 26:e plats.
Föreningslaget med Fredrik på 184 poäng och Rebecca på 183 poäng slutade med en mycket
hedersam 4:e plats, båda ingick även i förbundslaget som kom 2:a i förbundslagstävlingen.
Skol-SM avgjordes i Linköping och från föreningen deltog Ronny J, Per J, Josefin J, Fredrik
S och Fredrik N. Resultatmässigt bäst lyckades Ronny i gevär fält där han blev 9:a med 33
träff av 36. Fredrik N sköt 35 av 36 i korthåll fält men blev bara 18: e man i den tuffa
konkurrensen.
Vid SM i Falling Target i Vimmerby skickade föreningen 6 skyttar: Johanna Valtersson,
Josefin J, Per J, Roger S, Fredrik N och Rebecca E. Placeringsmässigt var Per bäst med en
20: e plats i 15 stå.
Årets Riksskytte avgjordes i Skövde den 19 till 24 juli och deltog gjorde Thomas P, Roger S,
Fredrik N, Rebecca E, Per J, Josefin J och Erik N. Placeringsmässigt lyckades Rebecca bäst i
K4 liggande.
Förbundsmästerskap och förbundstävlingar
Sällskapet fick i år en förbundsmästare. Det var Rebecca E i luftgevär juniorer. Hon blev
också 2:a i länets mästerskap i Falling Target. Vid Skyttiadens förbundsfinal tog hela 5
skyttar sig vidare till regionfinalen, föreningen har aldrig tidigare haft så många i regionsfinal.
Skyttarna var: Josefin J, Per J, Ronny J, Fredrik N och Rebecca E.
I KorthållsProppen segrade Fredrik N i K17 på 195 poäng
Kretsmästerskap och kretstävlingar
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Föreningen fick under året 4 kretsmästare. Josefin J vann liggandemästerskapet i korthåll för
ungdomar på 331 poäng. Fredrik S var 3:a i samma tävling. Bengt Sturesson segare i
fältskytte för seniorer och i samma tävling vann Ronny J för juniorer. Bengt S vann även
kretsmästerskapet i bana gevär ställningar.
I Länsförsäkringars serietävling fick vi en klassegrare i korthåll genom Fredrik S och i
gevärstävlingen var det Bengt S som totalsegrade.
Övriga tävlingar
Thomas P blev Skånsk mästare i korthåll fält för seniorer med 57 träff av 60. I Syd-SM i
samma disciplin blev han 2:a.

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 för deras välvilliga inställning och
hjälp till skytterörelsen. Ett speciellt tack riktas till Kristianstads Sparbank och
Länsförsäkringar som under året har varit föreningens huvudsponsorer.
Styrelsen för Christianstad Skyttesällskap

I väntan på markering. Särskjutning vid årets kretsmästerskap i fältskytte på Ravlunda.
2:a från vänster sitter den blivande mästaren Bengt Sturesson
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Prislistor 2004
Föreningsmästerskap
Fält
Junior

1. Ronny Johansson

28 G

Fält

1. Bengt Sturesson 39 G
2. Stefan Axelsson 33 S
3. Erik Nilsson
33 B

Bana
1. Bengt Sturesson
Ställning 2. Jens-Ola Nilsson
3. Ronny Johansson

G
S
B

Luft
Sitt

1. Fredrik Stolth
2. Markus Johansson

Kh
Fält
Högre

1. Thomas Persson
2. Roger Svensson

34 G
33 S

G
S

Kh
1. Ronny Johansson 37 G
Fält
2. Josefin Jönsson
32 S
Lägre 3. Fredrik Stolth
20 B

Vandringspriser ( Inteckningar )
Bana

Fält
Luft

B1
B2
B7
B13
B17
F2
F5
L1

Förbundets vpr. 1912
Mästerskapspriset
Statspris
Statspris
Årets skytt
Malmöhuspokalen
Fältpris
Sittpris

Bengt Sturesson
Jens-Ola Nilsson
Erik Nilsson
Bengt Sturesson
Bengt Sturesson
Bengt Sturesson
Bengt Sturesson
Fredrik Stolth

Följande vandringspristävlingar genomfördes inte under 2004
Bana
B3 B5, B6, B8, B9, B15, B30, B31, B32
Fält
F1,F3
Korthåll K1, K2, K3
Luftgevär L2

Månadstävlingar 2004
Gevär
B4
1. Bengt Sturesson

432
B17

B56

1. Erik Nilsson

1. Ronny Johansson

399

395

Korthåll
Resultat saknas för 2004
Luftgevär 2003-2004
Resultatlistor saknas för 2003-2004
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Märken, Kompetenser och Medaljer
2004
Föreningsmedaljer
Förtjänstmedalj Silver
Mikael Nilsson
Christina Johansson
Vapenmedalj Brons
Jens-Ola Nilsson
Fredrik Nilsson
Rebecca Edinge
Märken
Statens Bana
Erik Nilsson 5:e årtalstj. Bana
Statens Korthåll Fält
Thomas Persson Guld
Statens Korthåll
Fredrik Nilsson Brons, Silver, Guld
Rebecca Edinge Brons, Silver, Guld

Kompetenser
Bengt Sturesson 1/5 3:e årtalstj. Bana
Jens-Ola Nilsson ÅM (vet ej vad) Bana
Bengt Sturesson 4/5 2:e årtalstj. Fält
Erik Nilsson 3/5 5:e årtalsstj. Fält
Thomas Persson 1/3 HÅB Korthåll
Roger Svensson 1/3 HÅB Korthåll
Svenska Dagbladet Kh
Fredrik Nilsson
Fredric Stolth
Per Jönsson
Svenska Dagbladet Bana
Bengt Sturesson Hpr
Charlotte Johansson
Erik Nilsson
Jens Ola Nilsson
Lars Persson
Lina Johansson
Per Jönsson
Ronny Johansson
Sven Olsson
Lagmedlaj
Lennart Rösten, ledare
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