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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2006
STYRELSE
Styrelsen för Christianstad Skyttesällskap får härmed avgiva följande verksamhetsberättelse
för år 2006:
Ordförande
v. ordförande
Sekreterare
v. sekreterare
Kassör
Instruktör
Vapen och Ammunitions förvaltare
Skjutbanechef
Övriga ledamöter
Suppleanter

Revisorer

Erik Nilsson
Bengt Sturesson
Per Klemmedsson, adj
Mikael Nilsson
Bengt Sturesson
Mikael Nilsson
Lennart Röstén
Lennart Röstén
Roger Svensson, Thomas Persson, Carina Valtersson
och Stefan Axelsson
Peter Rosenqvist, Sven Olsson och
Per Klemmedsson
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.

Christianstad Skyttesällskaps styrelse 2006. Över från vänster: Thomas Persson, Ingemars Karlsson,
Stefan Axelsson, Roger Svensson, Sven Olsson och Lennart Röstén.
Nederst från vänster: Mikael Nilsson, Carina Valtersson, Erik Nilsson, Bengt Sturesson och Per Klemmedsson
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MEDLEMMAR
Antalet medlemmar år 2006: 165 varav 68 st under 25 år
Hedersmedlem är Sture Kjellgren, nr. 25 i ordningen.

SKJUTUTBILDNING OCH TÄVLINGAR
Skjututbildning:
Tävlingar:

780 timmar
40 st

2682 deltagare
2277 deltagare

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

Luftgevär
Korthåll
Gevär

Totalt antal skjutna skott:

97.000
54.000
18.000
169.000

VERKSAMHET
Föreningen
Christianstad Skyttesällskap är en skytteförening som har verksamhet i tre olika föreningar:
Christianstad Skyttesällskap, Christianstads Ungdomsskytteförening samt Christianstad
Skyttesällskaps Stödförening. Denna verksamhetsberättelse beskriver verksamheten i samtliga
föreningar.
Christianstad Skyttesällskap är moderföreningen och ansluten till Frivilliga Skytterörelsen
(FSR). Christianstads Ungdomsskytteförening organiserar ungdommarma mellan 7-25 år
och är ansluten till Skytterörelsens Ungdomsorganisation (Skytte-UO). Verksamheten bedrivs
både för ungdomar, seniorer och veteraner med skytteintresse inom grenarna gevär (300, 200
m, Fält), korthåll (50 m, Fält) och luftgevär (10m, Falling Target). 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 2006 sitt 175:e
verksamhetsår, jubileumsåret firades med en rad olika aktiviteter. Hela jubiléumet har satt en
stor prägel på året som passerat och beskrivs i ett separat kapitel i denna årsberättelse.
Stödföreningen samlar föräldrar, skyttar, supportrar och sponsorer som på något sett vill
stödja skytteföreningarna i sällskapet. Varje år arrangeras ett andelslotteri i denna förening.
Flera av stödföreningen medlemmar hjälper till med servering etc. vid olika tävlingar som ger
bra extrainkomster till föreningen.

Skjutbanor, Lokaler och Vapen
Föreningens verksamhets bedrivs i våra skjuthallar och på våra skjutbanor. Luftgevärshallen,
Vähallen, finns i källaren på Väskolan i samhället Vä, ca 1 mil utanför Kristianstad. Hallen
består av 14 ställ för skytte inomhus på 10 meter samt pentry och samlingslokal. I skjuthallen
finns toppmodern utrustning i form av akustiska tavlor med monitorer vid varje skytt där man
kan se resultat och träffbild. Resultatet kan presenteras med en decimals noggrannhet och
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utrustningen används både i luftgevärslokalen och på korthållsbanan. I hallen finns det även
fallmål, sk. Falling Targets.
Wendesbanan heter föreningens skjutbana och är belägen på gamla A3-området i Norra
Åsum. Banan består av en 20 ställs gevärsbana på 300 meter, en 10-ställs gevärsbana på 200
meter samt en 20 ställs korthållsbana på 50 meter. Gevärsbanan har akustiska tavlor med
enklare monitorer och printers som funnits på banan sedan den byggdes. 50-meters banan har
ny modern akustiks utrustning som även används i luftgevärshalen. Med moderna monitorer
samt resultatsamling till en central dator som även kan visa skyttarnas resultat och träffbilder
på storbildskärm via projektor i skyttepaviljongen. Runt om skjutbanan i finns det även
mindre skjutbanor och skjutvallar i A3-skogen som kan disponeras av föreningens skyttar för
fältskytteträning både på kortare och längre avstånd. På Wendesbanan finns även en
skyttepaviljong där föreningen har styrelserum, större kök och en stor samlingslokal som
används för festligheter och servering vid större skyttetävlingar.
Föreningen äger en hel del luftgevär och korthållsvapen som ungdomarna får låna och skjuta
med. Under året har det köpts in flera nya vapen.

Utbildning och Träning
Luftgevärsskytte genomförs på vinterhalvåret, oktober till mars, och den bedrivs i vår
luftgevärshall i källaren på Väskolan. Varje tisdag är det allmän träningskväll mellan 17.30
och 20.00 och då brukar det vara minst 25 st deltagare per kväll då två till tre ledare utbildar
och hjälper skyttarna under ett träningspass. Under kvällarna finns det även en liten kiosk där
det servars kaffe, kakor, godis och dricka till skyttarna och deras föräldrar. Träning för
tävlingsskyttar sker i organiserad form på torsdagar och till viss del under måndagar och
onsdagar för de ungdomar som tränar mycket. Den ökade träningstiden har gjort att
sällskapets aktiva träningstimmar har ökat avsevärt från föregående år. Den organiserade
träning för äldre tävlingsskyttar har under året ökat vilket är mycket positivt för skyttarnas
utveckling. Föreningen tillhandahåller skjutvapen för de som inte har egna och skyttarna
betalar sina skott själva. Det finns även extra utrusning att låna som skyttehandskar och
skyttejackor.
Varje vecka så skjuter de yngre ungdomarna en veckotävling på 20 skott som bokförs och vid
säsongens slut sammanställs som en typ av veckotävling/månadstävling. 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. Föreningen deltager även i en rad olika tävlingar på
hemmabana och de som arrangeras av andra föreningar på olika nivåer inom främst kretsen
och länet men även på högre nivå som riks- och SM-tävlingar. Flera av förenings skyttar
tävlar även i sportskytte men då representerar de Kristianstad Sportskyttesklubb. Under året
har det varit flera fina resultat för sportskyttarna som presenteras i sportskytteklubbens
verksamhet men sällskapet kan inte låta bli att med stolthets nämna Fredrik Nilssons brons i
JSM luftgevär.
Under sommarhalvåret, april till september, bedriver vi vår korthållsverksamhet på
Wendesbanan på det gamla A3-fälet utanför Norra Åsum. 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 A3-området.
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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. 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 under de senaste åren. Det är främst några nya skyttar från andra
föreningar samt några nya skyttar som rekryterats.
Under året har även sällskapet haft utbildningar av ledare, föräldrar och ungdomar. Det har
genomförts ”föräldrarkurser” som ger föräldrar grundläggande kunskaper om skytte samt
utbildningar i skyttekortet för ungdomarna.

Rekrytering
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
luftgevär och korthåll på Wendesbanan. I år samlade lägret ca 584 ungdomar i åldern 9-13 år
och de sköt på de nya banorna i korthållshallen och på provisoriska luftgevärbanor. 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 och i år så hade vi 320 starter.
Skolor och fritidsklubbar har även varit och skjutit på våra banor, vi har i år haft besök av 4
skolor.
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
ca 8 st företagsträffar där de fick prova på gevärs- och korthållskytte. En bra
marknadsföringsinsats under året har varit förenings jubiléum och främst ur rekryteringsinsats
var det ”Skyttets dag” den 17/6. Stödföreningen hade sin årliga träff med andelslotteri under
hösten där alla medlemmar erbjöds mat och lite skojigheter på skjutbanan som det populära
21-slyttet

3 gevärsskyttar på Wendesbanan. Fr.v Bengt Sturesson, Ingemar Karlsson och Thomas Persson
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Jubileumsåret 2006
-en minnesskrift- nertecknad av Sven Olsson
Under år 2005 började planeringen av Skyttesällskapets 175-års jubileum.
Vid styrelsemöte 05-11-14 utsågs en kommitté bestående av ordför. Erik Nilsson, kassören
Bengt Sturesson samt ledamot Sven Olsson. Kommittén arbetade fram olika förslag på
aktiviteter, som presenterades på kommande styrelsemöte.
En jubileumsbok där skyttesällskapets hela historia från början till nutid kunde samlas var ett
önskemål från föreningen och dess ordförande. Mats Pettersson en nyligen pensionerad
ekonomichef, som varit anställd vid Kristianstads Kommun med ett stort intresse för gammal
och ny historia, hittades genom kontakter. Arbetet med jubileumsboken kunde påbörjas nästan
omgående. Arkivet på Näsby blev Mats Petterssons arbetsplats en stor del lång av sommaren.
En historisk gruva att ösa ur, där gamla handlingar från föreningens bildande till nutid finns
väl samlade. Nyare dokument och bilder finns numera lagrade på data.

Tv. Mats Pettersson, författare av ”Sällskap och Fullträffar.
Th. Erik Nilsson, ordförande Christianstad Skyttesällskap

Jubileumsboken ”Sällskap och Fullträffar” blev utgiven från tryckeriet den 10 december 2006.
Boken delar föreningen ut gratis till medlemmar och personer som på något sätt haft eller har
inflytande i Christianstads Skyttesällskap samt till museer och bibliotek. Den finns även att
inköpa hos föreningen och i bokhandeln.
Jubileumsåret började med stort reportage i lokalpressen på Skyttesällskapets födelsedag den
29 mars, där tidningsrubriken löd 175 år är bara början. Föreningen anordnade ”Skyttets dag”
den 17 juni, där alla bjöds in till en gratis dag på Wendesbanan.
Den var ordnad så att alla fick, under ledning av föreningens instruktörer, pröva
luftgevärsskytte, korthållsskytte, 300 m gevärsskytte samt gamla tiders svartkrutsskytte med
mynningsladdare. En tipsrunda med 12 frågor rörande allmänt och skytte var upplagd på
Wendesbanans område, pris utdelades till bästa resultat. Föreningen bjöd dessutom alla som
kom på grillkorv, dricka, kaffe med kaka. Det uppskattades att 175 intresserade var där.
Tävlingarna ”Wendes Open” och ”Gåsaskyttet” hade även prägel på jubileumsåret, där hela
anmälningsavgiften fördelades till priser.
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T.v. Eva Björling grillar korv under Skyttets dag
T.h.. Kanske en framtida mästare provar luftgevärskytte på Skyttes dag.

Höjdpunkten av jubileumsåret var den 2 september då föreningen arrangerade jubileumsfest i
föreningens skyttepaviljong på Wendesbanan. Inbjudningskort hade tryckts upp och skickats
ut till medlemmarna i föreningen med respektive fru eller sambo. Inbjudan skickades även till
grannföreningarna Tollarp, Bromölla, Södra Gärds samt Åhus, som fick representeras av
föreningens ordförande eller någon i dess styrelse med fru eller sambo. Kristianstads
Skytteförbund, Kristianstads Skyttekrets, Kristianstads Ungdomsskytteförbund, Frivilliga
Skytterörelsen FSR, Skytterörelsens Ungdomsorganisation, tidningen Svenskt Skyttes
redaktör Lennart Broman fick även inbjudan med samma lydelse. Kristianstads kommun
(ägare till vår skytteanläggning), Kultur o Fritidsnämnden i kommunen, sponsorerna
Kristianstads Sparbank och Länsförsäkringar, samt jubileumsbokens författare Mats
Pettersson fick även dessa en inbjudan. Uppvaktning hade redan anlänt till föreningen från
Kristianstads Skyttekrets, som inte kunde närvara vid festligheten. En penninggåva om 1000
kr
Klockan 18.00 samlades gästerna 53 st. ute på gräsplanen i solskenet för lite mingel med en
fördrink i handen. Här överlämnade Tollarps Skytteförenings ordförande Bertil Larsson ett
minnespris, som gåva att användas som ett vandringspris. När stämningen lättades upp kunde
kvällens Toastmaster Sven Olsson bjuda till bords. Bordsplacering för inbjudna gäster och
styrelseledamöter var ordnad vid honnörsbordet, i övrigt var det fri placering. Festmenyn
bestod av förrätt: ”laxtoast”, huvudrätt: ”grillmix” (3 sorters grillat kött) med potatis- och
grönsallad, dessert: ”toscapäron med grädde”, kaffe och tårta. Föreningen bjöd på rött och vitt
vin, dessertvin och avec. Övriga alkoholdrycker tillhandahölls för försäljning. Gästerna fann
sig väl till bords. Toastmastern ringde i sin klocka och bad gästerna ta fram sitt sånghäfte, det
aviserades snapsvisa ”Helan”. Den ljöd fint och det sades skål. Detta upprepades ännu en gång
med ”Halvan”. Värmen och sorlet steg bland gästerna. Efter entrérätten fick festdeltagarna
röra sig och hämta det nygrillade köttet utanför lokalen och återvända för att förse sig med
övriga matnyttigheter vid ett serveringsbord.
När gästerna återvänt till borden, ringde mastern i klockan, och föreningens ordförande Erik
Nilsson hälsade gästerna välkomna till bords samtidigt som han berättade om Sveriges äldsta
skytteförening och troligtvis även Kristianstads äldsta förening. Lite historia om föreningens
förr och nu blev det också. Vid detta tillfälle passade ordföranden på att framföra ett tack till
kamraterna i styrelsen och till dem som på något sätt jobbar för Skyttesällskapet. Det
utbringades en gemensam skål för Christianstads Skyttesällskap. Festmåltiden fortsatte och
klockan ringde för sång. Vi sjöng vinvisan ”För livets fröjd” två gånger. Festen fortsatte med
avbrott för anmälda talare. Först på talarlistan var Nils Arne Bidsell för Kristianstads Kommun
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och samtidigt Kultur och Fritidsnämndens viceordförande. I talet framhölls viktigheten av
föreningens närvaro i Kommunen och inte minst sättet att ta hand om stora tävlingar på
riksnivå. En bra reklam för kommunen, samt att fostra ungdom på ett bra sätt. Föreningen
lyckönskades för framtiden och det överlämnades en stilig blomsteruppsats samt en
penninggåva om 2000 kr.
Nästa talare på listan var Göran Arlefalk ordförande för Kristianstads Skytteförbund. Efter
lovord och önskan om framgång för 175-åringen överlämnades en penninggåva om 1000 kr.
Klockan ringde för nästa anmälda talare, jubileumsbokens författare Mats Pettersson. Inga
långa ord framhöll han, men ville framhålla det mycket värdefulla arkiv i källaren på Näsby
som Christianstads Skyttesällskap äger, om föreningens historia innehållande bland annat det
första styrelseprotokollet från 1831. En guldgruva för de som är intresserade av historia.
”Många timmar har jag lagt ner i detta arkiv, och ett stort tack för jag att fick skriva boken.
Nästa anmälda talare var Kristianstads Ungdomsskytteförbunds ordförande Mikael Nilsson.
Han lovordade skyttesällskapet och dess moderna elektroniska anläggning samt gratulerade
med en presentcheck på 1000 kr.
Gästerna trivdes och sorlet i lokalen steg med tiden. Det ringdes i klockan igen för nästa
anmälda talare, Kristianstads Skytteförbunds styrelseordförande och samtidigt styrelseledamot i FSR, Lars Lennartsson. Många lyckönsknings- och gratulationsord till 175-åringen
framfördes, och han överlämnade från FSR ett etui med 2 st silverbägare med text
”Christianstads Skyttesällskap 175 år skänkt av Frivilliga Skytterörelsen”. Nästa talare var
Södra Gärds skytteförenings ordförande Karl Gustav Andersson, som önskade
Skyttesällskapet fortsatt framgång och överlämnade ett graverat minnespris, att användas till
vandringspris. Nu ringdes det igen för nästa talare. Sture Kjellgren, den äldsta medlemmen i
föreningen. Han var också den siste ordföranden i Norra Åsums skytteförening innan
sammanläggningen med Christianstads Skyttesällskap 1967. Han hade mycket att tala om
genom tiderna och gratulerade Skytteföreningen. Samtidigt överlämnade han en del av sin
skytteprissamling som gåva till föreningen. Skyttesällskapet passade samtidigt på vid detta
tillfälle att överlämna ett diplom och utnämna Sture Kjellgren till den hedersledamot i
föreningen vilket var den 25:e i ordningen.

Sture Kjellgren

Gästerna fick nu resa sig och röra på sig en stund ute i den varma luften, medan avdukningen
skedde och det serverades dessert med vin. Stämningen var hög i lokalen, gästerna trivdes och
umgicks, det berättades säkert en och annan skyttehistoria med mest fina resultat. Nu ringdes
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det i klockan igen. Föreningens kassör Bengt Sturesson tog till orda och framförde
Skyttesällskapets många lovord till ordföranden för det värdefulla arbete och det engagemang
han lägger ner i Christianstads Skyttesällskap. Nu hade gästerna suttit länge och var mätta. Då
ringer klockan för den siste anmälda talaren, Kommunstyrelsens ordförande Bo Kristiansson.
En van talare kan med lätthet framföra sina, och gästernas uppskattning för en väl genomförd
festmåltid och ett stort tack med en gemensam skål till 175 åringen och Christianstads
Skyttesällskap. Bordsplaceringen han haft under festmåltiden med värdinnan till bordet
förpliktigade. Nu reste sig gästerna och borden bröts, som placerades i mindre grupper,
golvytan öppnades upp för dans. Dansmusiken för kvällen utgjordes av Bensons orkester, som
även under måltiden spelat till snapsvisor och sånger. Efter en tids dansande dukades det fram
kaffe och tårta, samtidigt serverades avec för dem som så önskade.
Dansen fortsatte med flitighet av varierande art för både ung och äldre, värmen steg och
kavajerna åkte av. Dricka serverades under hela kvällen, och starkare drycker fanns att köpa.
Klockan närmade sig tolvslaget och det var sagt att festligheten skulle avslutas vid denna tid,
dessförinnan hade en del gäster redan tackat för sig och åkt hem. Det framfördes många tack
från gästerna om en synnerligen trevlig och minnesrik jubileumsfest.
Festmåltiden arrangerades av ett cateringföretag från Kristianstad. Serveringspersonal var
inhyrd. Dessutom sköttes förberedelser och det mesta under sena kvällen av kommittén med
respektive.

TÄVLINGSVERKSAMHET
Föreningens tävlingar
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.
I kategorin nytänkande så presenterade föreningen en helt ny luftgevärstävling kallad 24
timmars. Tävlingen började på långfredagen klockan 11:00 och avslutades på påskafton
11:00 och då hade varje skytt avfyras 200 skott fördelas på 40 skott vid 5 olika tillfällen under
dygnet. Varje deltagande lag hade 5 skyttar och det var 5 lag som deltog i tävlingen. I deltagar
avgiften ingick mat och sovplats för skyttarna och alla fick pris för sin prestation under
dygnet. En rolig notering under tävlingen var att generellt uppnådde deltagarna sina bästa
resultat på natten mellan 01:00 till 04:00.
För 12:e gången arrangerades Wendes Open som är en korthållstävling. Tävlingen hölls den
12 augusti och i år var det en mycket välbesökt tävling som samlade drygt 100 skyttar från
deltagare från Skåne, Blekinge och Kronoberg som gjorde 137 starter. Tävlingen var
jubileumstävling och samtliga skyttar, 7 st, som prickade 175 poäng fick alla ett specialpris.
Tävlingen bjöd på fina resultat och det krävdes höga poänger för att vinna. Segrande i
liggande mästerskapet gjorde Jessie Svensson, Sölvesborg på 346 före hela 4 skyttar på 344
poäng. Fredric Stolth från föreningen blev 13:e man i finalen. Anders Pettersson, P7, vann
ganska enkelt ställningsmästerskapet på 323 poäng där 3 skyttar från förening sköt med goda
resultat: Fredrik N (4:a), Ingemar Karlsson (5:a) och Roger Svensson (11:a). Dagen
avslutades med prisutdelning och ett stort födelsekalas där jubilaren själv bjöd på glass till alla
deltagare och publik.
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Gåsaskjutningen är den tävling som har längst tradition i sällskapet och genomförde för 43:e
gången. Tävlingen var en jubileumstävling för sällskapet och prisbordet var extra stort med
djupfryst kalkon och kyckling. Gevärstävlingen samlade 68 skyttar vilket var en liten
minskning från förra året. Gåsadrottning blev Ingela Nygren, Veberöd, som försvarade titeln
från förra året och segrade på fina 339p före Stefan Håkansson, Östersund. Sällskapets JensOla Nisson tog sig till final. I Gåsacupen segrade Össjö på 141 före Skurup men det var
Skurup som tog hem vandringspriset för alltid.

”Gåsadronning” Ingela Nygren

Till korthållstävlingen kom det 90 skyttar, vilket var lite färre än vanligt. Det första
mästerskapet, för skyttar med stöd, vann Sofie Hansson, Ystad på kanonfina 345 poäng , en
poäng före Alina Ejder, Sölvesborg. I mästerskapet för skyttar utan stöd segrade Ingemars
Månsson, Helsingborg före Anders Pettersson, P7. Ingemar blev därmed historik genom att
vara den förste som numera kan titulera sig Gåsakung både i korthåll och i gevär då ha
segrade i gevärstävlingen 1984. En nyhet i årets tävling var GåsaCupen korthåll som blev
precis så spännande som arrangören hade hoppats. Laget som bestod av 3 föranmälda skyttar
sköt i följd 5 skott var i liggande och vid varje byte summerades resultaten och rapporterades.
Eftersom tävlingen var ny och inga inte riktigt visste hur den fungerade så anmälde en del
föreningar inte sitt förstalag och när det uppenbarades att det var tävling så protesterade de
och ville byte bl.a. så klagade Brönnestadskytten och tillika FSR ordföranden John Landin på
detta men där sa arrangören stopp. När krutröken lagt sig så var det hela 3 lag på slutpoängen
145 poäng, Brönnestad, Löberöd och Södra Gärds, och det blev en spännande särskjutning
där Brönnestad segrade och på frågan om Brönnestad ville ändra laguppställning så smilade
John och svarade att det ej länge var aktuellt.
Föreningens luftgevärstävling Sparbanken Cup genomfördes 11-12 december för 140 skyttar
som sköt 40 tävlingsskott i vår luftgevärshall på Väskolan. . I några klasser varje så jämt så att
segrarna fick särskiljas med decimaltolkning. Det var bl.a. hela 6 skyttar som sköt maximala
400 poäng i klass 13. Sällskapet fick en klassegrare genom Ida Hult Skoog. Sällskapet segare
även i lagtävlingen stående med laget Ida H-S, Rebecca Edinge och Thomas Persson.
Under året har även sällskapet arrangerat mindre föreningstävlingar som Eslövsmatchen,
Trestadsmatchen och Nyårsträffen. Årets Nyårsträff samlade 15 tappra skyttar och Mikael
Nilsson, Knislinge vann första inteckningen i den nyupprättade Nyårspriset. Thomas P vann
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överraskande ståcupen. Föreningen har även stått som arrangör för några kretstävlingar där
det är kretsstyrelsen som är huvudansvarig, exempelvis kretsmästerskap både i korthåll och
gevär samt Vinterskyttarna.

Nyårsträffen 2007. Fr.v. Ståcupen. 3:a Sune Persson, 1:a Thomas Persson och 2:a Bengt Bondesson.
T.h. Totalsegrare Mikael Nilsson med vandringspriset.

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. Alla resultat finns
publicerade i resultatlistor på hemsidor eller i föreningens resultatpärm. Nedan finns några få
noterade mästare och resultat.
Föreningens Mästare 2007
Förbundsmästare Gevär Fält Veteraner
Förbundsmästare Gevär Fält Juniorer
Kretsmästare Gevär Fält Lag
Förbundsmästare Gevär Ligg Veteraner
Förbundsmästare Gevär Ligg Lag
Kretsmästare Gevär Bana Ligg
Sydsvensk Mästare Bana Liggande Veteran
Sydsvensk Mästare Bana Ställning Veteran
Kretsmästare Korthåll Liggande
Kretsmästare Korthåll Ställning
Skånsk Mästerskap Korthåll Fält Lägre
Kretsmästare Korthåll Fält Lägre
Kretsmästare Luftgevär stående

Bengt Nilsson
Ronny Johansson
Christianstad (Bengt S, Erik N, Bengt N)
Göthe Hult
Christianstad (Göthe H, Bengt S, Bengt N)
Göthe Hult
Göthe Hult
Göthe Hult
Roger Svensson
Fredrik Nilsson (d.y)
Markus Johansson (d.y)
Markus Johansson (d.y)
Fredrik Nilsson (d.y)

Till årets final i ELIT-serien korthåll hade 3 skyttar från föreningen kvalificerat sig: Markus J,
Per Jönsson och Ida H-S. Markus sköts så pass bar så han gick till slutfinal och där blev han
2:a endast 3 tiondelar från vinst.
Flera skyttar har deltagit vid SM, RM, JSM och Skol-SM tävlingar. SM i fält sköt Erik N,
Bengt N i Kosta och Göthe H med Bengt N sköt även Ban SM i Kungsängen fast dock inga
framskjutna placeringar.
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I luftgevär sköt Fredrik N och Göthe. Fredrik fick en mycket fin 4:e plats när fialen var klar.
Fredrik Stolth sköt bra i Skol-SM i Uddevalla och placerade sig som 9:a i liggandefinalen
korthåll.
Fredrik N och Ida H-S deltog i JSM i Boden där Ida blev 10:a i RM (Riksmästerskapen 25
åringar) och Fredrik 12:a i korthållsfinalen ställning.
Tävlingarna i Falling Target avgjordes i Kinna och där deltog Per J, Fredrik N, Rebecca E,
Roger S och Ida H-S och Markus J, inga gick vidare till finalerna i den mycket hårda
tävlingen. Thomas P var med som ledare.

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 vill också rikta sitt tack till alla de föreningsmedlemmar som gjort jubileumsåret
2006 till ett minnesvärt år och då speciellt tacka Mats Pettersson för sitt enorma arbete med
att skiva minnesskriften ”Sällskap och Fullträffar” som i vår bemärkelse verkligen var en
fullträff. Styrelsen har enhetligt beslutat att dela ut sällskapets förtjänstmedalj i silver till Mats
för sina insatser under året för föreningens historia.
Styrelsen för Christianstad Skyttesällskap

Föreningsmästerskap Korthåll. Thomas Persson, Fredrik Nilsson,
Ida Hult Skoog och Göthe Hult gör sig klara för final
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Prislistor 2006
Föreningsmästerskap
Fält

1. Erik Nilsson
2. Ronny Johansson
3. Bengt Sturesson

34 G
33 S
28 B

Bana
Ligg

1. Bengt Nilsson
2. Göthe Hult
3. Bengt Sturesson

339 G
339 S
338 B

Bana
1. Bengt Sturesson 320 G
Ställning 2. Bengt Nilsson
304 S
3. Ingemar Karlsson 304 B

Luft
Sitt

1. Fredric Stolth
311,7 G
2. Marcus Johansson(dy)307,9 S
3. Simon Klint
306,9 B

Luft
Stå

1. Fredrik Nilsson (d.y) 304,2 G
2. Ida Hult Skoog
297,5 S
3. Per Jönsson
297,5 B

Kh
1. Fredric Stolth
Ligg
2. Marcus Johansson
Lägre 3. Peter Magnusson

336 G
326 S
305 B

Kh
Ställ.

1. Göthe Hult
314 G
2. Thomas Persson
309 S
3. Fredrik Nilsson (d.y) 309 B

Kh
1. Marcus Johansson
Fält
2. Fredric Stolth
Lägre

40 G
34

Kh
Fält
Högre

1. Ida Hult Skoog
2. Thomas Persson

45 G
42

Vandringspriser ( Inteckningar )
Bana

Fält
Korthåll
Luft

B1
B2
B6
B7
B8
B13
B15
B17
F1
F2
K1
K3
L1
L2

Förbundets vpr. 1912
Mästerskapspriset
Nyårspriset
Statspris
Liggpriset
Statspris
25-skottspriset
Årets skytt
Divisionspris
Malmöhuspokalen
Korthåll Ställning
Korthåll Ungdom
Sittpris
Ståpris

Bengt Sturesson
Bengt Nilsson
Mikael Nilsson (Knislinge)
Bengt Nilsson
Bengt Nilsson
Bengt Sturesson
Bengt Nilsson
Bengt Sturesson
Erik Nilsson
Erik Nilsson
Göthe Hult
Fredric Stolth
Fredric Stolth
Fredrik Nilsson (d.y)

Följande vandringspristävlingar genomfördes inte under 2006
Bana
B3 B5, B9, B30, B31, B32
Fält
F3, F5
Korthåll K2
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Månadstävlingar/Veckotävlingar 2006
Månadstävling Gevär 2006
B4

1. Bengt Sturesson

428

B56

1. Göte Hult
2. Bengt Nilsson

419
410

B66

1. Erik Nilsson

365

B3

1. Per-Olof Thim
2. Ronny Johansson

410
403

B2

1. Sven Olsson

353

2. Simon Klint

708

1. Fredric Stolth
2. Hugo Jönsson

772
741

Veckotävling Korthåll 2006
K9

1. Anton Holmkvist

681

K11

1. Marcus Johansson
2. Adrian Klint
3. Anton Strand

771
707
678

K13

1. Måns Falkenholt

733

K15

KFad. 1. Patrik Johansson
2. Malin Emilsson

739
652

992
973
968

Veckotävling Luftgevär 2005-2006
L9

1. Anders Lyderup-Olsson 934
2. Oskar Nöbbelin
930
3. Henrik Gunnarsson
915

L13

L11

1. Markus Johansson (d.y)
2. Jonathan Ekenros
3. Anton Strand
4. Fredrik Gunnarsson
5. Oliver Gustafsson
6. Adrian Klingt
7. Peter Karlström
8. Nellie Johansson

L15R 1. Fredric Stolth
2. Hugo Jönsson

990
935

L4

1. Ida Hult Skoog

971

L56

1. Göthe Hult

933

Lfad.

1. Ingela Lövkvist
2. Patrik Johansson
3. Henrik Karlström

995
992
988

996
975
969
967
957
951
946
945

1. Markus Johansson (d.ä)
2. Simon Klint
3. Arvid Lydrup-Olsson
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Märken, Kompetenser och Medaljer 2006
Föreningsmedaljer
Förtjänstmedalj Silver
Mats Pettersson
Vapenmedalj Silver
Bengt Nilsson
Göte Hult
Per Olof Thim

Ronny Johansson
Per Jönsson
Ida Hult Skoog
Vapen Guld
Fredrik Nilsson (d.y)
Märken
Statens Bana
Ronny Johansson Silver (2005)
Ronny Johansson Guld (2006)
Statens Fält
Christer Mjömark Brons
Sven Olsson Brons
Ronny Johansson Silver
Stefan Axelsson HÅS
Erik Nilsson 5:e årtalsstj.
Statens Korthåll
Thomas Persson HÅB
Roger Svensson HÅB
Göthe Hult HÅB
Ida Hult Skoog LÅB
Statens Korthåll Fält
Ida Hult Skoog Brons Silver Guld

Kompetenser
Bengt Sturesson 3/5 3:e årtalstj. Bana
Erik Nilsson 2/5 6:e årtalstj. Bana
Per-Olof Thim ÅM Bana (vet ej vad)
Bengt Nilsson ÅM Bana (vet ej vad)
Göthe Hult 4/5 2:a årtalsstj. Bana
Roger Svensson ÅM Fält (vet ej vad)
Bengt Sturesson 1/5 3:e årtalsstj Fält
Bengt Nilsson, ÅM Fält (vet ej vad)
Bengt Nilsson ÅM Korthåll (vet ej vad)
Fredrik Nilsson 1/3 LÅB Korthåll
Fredrik Nilsson 1/3 MMB Korthåll
Ida Hult Skoog 1/3 MMB Korthåll
Thomas Persson 2/3 LÅB Korthåll Fält
Svenska Dagbladet Kh
Laget, Stormedalj (6:a)
Fredric Stolth
Per Jönsson
Ida Hult Skoog
Göthe Hult
Marcus Johansson, Hpr (7:a)
Svenska Dagbladet Bana
Bengt Nilsson, Hpr (11:a)
Bengt Sturesson
Charlotte Johansson, Hpr (19:e)
Erik Nilsson, Hpr (28:a)
Fredrik Nilsson (d.ä)
Göthe Hult, Hpr (25:a)
Per-Olof Thim
Ronny Johansson
Sven Olsson
Lennart Rösten, ledare
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