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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008
STYRELSE
Styrelsen för Christianstad Skyttesällskap får härmed avgiva följande verksamhetsberättelse
för år 2008:
Ordförande
v. ordförande
Sekreterare
v. sekreterare
Kassör
Instruktör
Vapen och Ammunitions förvaltare
Skjutbanechef
Övriga ledamöter
Suppleanter

Revisorer
Revisor Suppleant

Erik Nilsson
Thomas Persson
Per Klemmedsson, adj
Mikael Nilsson
Ida Hult Skoog
Mikael Nilsson
Lennart Röstén
Lennart Röstén
Fredrik Nilsson, Thomas Persson, Bengt Sturesson och
Stefan Axelsson
Christer Stolth, Sven Olsson och
Per Klemmedsson
Leif Svensson och Harry Halvarsson
Christer Mjömark

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 2008: 129 varav 49 st under 25 år
Hedersmedlemmar är Sture Kjellgren och Kjell Wikström.

In memoriam
Under året har medlemmen Göthe Hult hastigt avlidit. Göthe har varit en väldigt aktiv och
framgångsrik skytt i kretsen och förbundet. Under många år tävlande Göthe för
skytteföreningen Södra Gärds. De senaste åren har Göthe tävlat för Christianstad
Skyttesällskap med flera fina vinster i veteranklasserna i framförallt gevärstävlingar och en av
Göthes sista segrar var kretsmästerskapet bana liggande. Christianstad Skyttesällskap vill med
största vördnad hedra Göthes minne.

Sammanställt av Per Klemmedsson.

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 ungdomarna 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 2008 sitt 177:e
verksamhetsår. 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.
Skytterörelsen i landet är under förändring så 2008 var det sista året Christianstad
Skyttesällskap var organiserade under FSR och Skytte-Uo. Den nya organisationen Svenska
Skyttesportförbundet bildades under 2008 och fr.o.m. 2009 kommer sällskapet att tillhöra
denna organisation vilket kommer att innebära även andra organisatoriska förändringar i
skytteföreningen.

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. Under 2008
fick föreningen lämna denna hall då Väskolan skulle byggas om. Det sista (och troligen för all
framtid) luftgevärsskottet sköts i hallen under våren 2008. Under hösten 2008 fick föreningen
en provisorisks hall på Wendesskolan, gamlaA3-området, med 10 st ställ. Hallen är bra och
där finns bra övriga utrymmen för sekretariat, kök och uppehållsrum men en stor nackdel är
att den finns på 3:e våningen och är inte handikapp anpassad. 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 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 luftgevärshallen. 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
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skyttepaviljong där föreningen har styrelserum, större kök och en stor samlingslokal som
används för festligheter och servering vid större skyttetävlingar.

Upprustning och utbyggnad av Wendesbanan
Sedan ett par år tillbaka har det skett flera diskussioner om Wendesbanans framtid och ev.
upprustning och utbyggnad. Skälen till detta har varit många bl.a. elektronik på 300 är över 20
år gammal och dyr att underhålla, förbundet behövde en större anläggning för 50 meter skytte
inför JSM 2009 och sällskapet behövde en luftgevärshall som hade en långsiktig lösning, den
vi hade provisoriskt var t.ex. inte handikapp anpassad. I början av året 2008 så tog Erik
Nilsson och Thomas Persson i sällskapet fram ett förslag som innebar att vi bytte ut all
elektronik på 300 meter till ny modern, utbyggnad av korthållsbanan med 10 ställ så den fick
30 och en ny luftgevärshall i anslutning till 50 meters bana på 18 ställ. Till detta tillkommer
det även vissa utrymmen för sekretariat, uppehållsrum, kök och toaletter.
Målsättningen har varit väldigt tydlig att Wendesbanan skulle bli södra Sveriges modernaste
skytteanläggning för skytteträning, utbildning och tävling. Frågan om finansiering har varit en
angörande punkt om det skulle bli en utbyggnad eller inte. Slutligen har det löst sig genom en
kombination av bidrag och lån från kommunen, Skåneidrotten, FSR och Skytte-UO. En annan
lösning är att vi delar på elektroniken för 50 meter med Bromölla skytteförening som används
av Bromölla vid träning etc. och används av Wendesbanan vid stortävlingar. Det första
spadtaget tog under senhösten 2008 och redan före nyår fanns en bottenplatta och stomme på
plats. Arbetet utförs i kombination med anlitade firmor, mycket ideellt arbete från
föreningsmedlemmar samt hjälp från Wendesskolans elever. Målsättning är att anläggningen
skall vara i drift senast under sommaren 2009 och i full drift vid JSM 2009 som avgörs på
Wendesbanan.

Sällskapets ordförande Erik Nilsson framför utbyggnaden av 50-metes banan
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Utbildning och Träning
Luftgevärsskytte genomförs på vinterhalvåret, oktober till mars, och den bedrivs i våra
lokaler för luftgevärskytte. Under våren har det varit Väskolan och under hösten har det varit
A3. 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 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 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.
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.

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 i början av sommarlovet prövar på olika sporter i Kristianstad med omnejd.
Hos oss fick de skjuta luftgevär och korthåll på Wendesbanan. I år samlade lägret ca 740
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 ca 150 starter
När det var fritidsmässa på Yllan i mars så hade föreningen en monter med 4 st
luftgevärsbanor. Det var ca 170 personer som provade på luftgevärsskytte och det avlossades
ca 180 skott under dessa 2 dagar.
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Stödföreningen hade sin årliga träff med andelslotteri under hösten där alla medlemmar
erbjöds mat och lite skojigheter på skjutbanan som det populära 21-slyttet.
Under året har föreningen haft nästan samma medlemsantal även om det i olika
ålderskategorier har varierat. Positivt är att vi ökat något på ungdomssidan.

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.
Sällskapets nyaste tävling är 24 timmars inom luftgevär och genomfördes för 3:e gången.
Tävlingen började på långfredagen klockan 11:00 och avslutades på påskafton 11:00 och då
hade varje skytt avfyrat 200 skott fördelat på 40 skott vid 5 olika tillfällen under dygnet. Det
deltog 43 skyttar i tävlingen vilket är nytt deltagarrekord. I deltagaravgiften ingick mat och
sovplats för skyttarna och alla fick pris för sin prestation under dygnet. Segrade i
sittandeklassen gjorde Emelie Andersson, Kävlinge på 1998 poäng och i ståendeklassen vann
Mimmi Steen, Halmstad-Snöstorp på 1941. Från sällskapet deltog 6 skyttar och Ida Hult
Skoog placerade sig bäst med en 6:e plats i ståendeklassen.
För 14:e gången arrangerades Wendes Open som är en korthållstävling. Tävlingen hölls den
9 augusti och i år var det 124 startande i tävlingen främst från Skåne, Blekinge och
Kronoberg. Dagens store segrare var Viktor Webeklint, Staffanstorp, som vann båda
mästerskapen. I ställning sköt han 329 och vann enkelt före Jonny Vadebo, Helsingborg på
318 och i liggande särsköt han med Emelie Lindén, Sölvesborg då båda slutade på 341 poäng.
Måns Falkenholt från föreningen var i liggandefinalen och slutade på 15:e plats och Ida H-S
slutade på 6:e plats i ställningsmästerskapet. Lagtävlingen vanns av Svedala-Börringe.
Årets sista bantävling är Gåsaskjutningen och den tävling som har längst tradition i
sällskapet och genomförde för 44:e gången. Gevärstävlingen samlade endast 37 skyttar vilket
var ett stort tapp från förra året. Gåsakung blev Inge Lundberg, Össjö, som segrade på 334
poäng efter en mycket start finalskjutning. 2:a kom en annan gammal gåsakung, Åke Widén
från Eslöv. . Lagtävlingen Gåsacupen, samlade endast 3 lag vilket var en stor besvikelse.
Tävlingen vanns överlägset av Össjö. Korthållstävlingen samlade 80 skyttar vilket också var
en nedgång av deltagarantalet för andra året i rad. Liggandefinalen med stöd vanns av
sällskapets Marcus Johansson på 334 poäng före Marcus Madsen, Limhamn. I final från
föreningen var även Simon Svensson som blev 6:a i finalen. Mästerskapet för äldre skyttar
vanns av Emma Persson, Hyllstofta på 336 före Max Fagerberg, Falsterbo-Vellinge på 334.
Sällskapet hade Ida H-S i final och hon blev 5:a samt Fredric Stolth som slutade 11:a.
Lagtävlingen, som skjuts enligt samma princip som på gevärs, där segrade Brönnestad.
Föreningens luftgevärstävling Sparbanken Cup genomfördes andra helgen i december 11-14
december för 106 skyttar som sköt 40 tävlingsskott i vår nya provisoriska luftgevärshall på
A3. Tävlingen bjöd på 2 st 400 poängare Maia Telen, Gullbo och Viktor Bengtsson,
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Brönnestad. Föreningen vann lagtävlingen i stående med ett lag bestående av Ida H-S,
Thomas Persson och Fredric S.
Föreningen har även arrangerat några mindre tävlingar. Vinterskyttarna i banskytte gevär
tillsammans med kretsen där 12 skyttar fullföljde under 2007-2008. Christer Mjömark, Sven
Olsson och Erik Nilsson är klassegrare från sällskapet. Lagtävlingen Trestadsmatchen som
endast nu hade 2 lag vanns av sällskapet före Sölvesborg. Bengt Sturesson var bäst totalt före
Lotta Johansson. På årets sista dag tävlas det traditionellt i Nyårsträffen på Wendesbanan.
15 tappra skyttar hade samlats och de flesta var från kretsen men det kom även skyttar både
från Malmöhus och Kronoberg. Yngsta skytten, Charlie Axelsson, Bromölla, vann
vandringspriset och Anders Petersson, Älmhult, vann cupen.

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 2008 och andra framskjutna placeringar
Kretsmästare Gevär Fält
2:a Kretsmästerskap Gevär Fält
3:a Kretsmästerskap Gevär Fält
Kretsmästerskap Gevär Fält Lag
Kretsmästare Gevär Bana Ligg
Kretsmästare gevär Bana Ställning
Kretsmästare Gevär Bana Lag
Kretsmästare Korthåll Fält Senior
2:a kretsmästerskap Korthåll Fält Senior
Kretsmästare Korthåll Fält Junior
2:a kretsmästerskap Korthåll Fält Junior
Kretsmästare Korthåll Ställning Senior
Kretsmästare Korthåll Liggande Senior
Kretsmästare Korthåll Liggande Junior
Kretsmästare Luftgevär Stående
Kretsmästare Luftgevär Sittande
5:a Skånskt Mästerskap Fält Senior
4:a Skånskt Mästerskap Fält Lägre
Segrare FältCupen Seniorer
2:a FältCupen Veteraner
2:a Förbundsmästerskap Gevär Liggande Vet.
2:a Förbundsmästerskap Gevär Ställ. Sen
3:a Förbundsmästerskap Gevär Ställ. Vet.
1:a Lag Förbundsmästerskap Ställ
2:a förbundsmästerskap Luftgevär Stående
12:a Skol SM Korthåll Liggande
1:a Hanöbuktscupen Korthåll Klass 13
Regionsfinal Syttiaden Luftgevär
6:a SSM Liggande Gevär

Stefan Axelsson
Bengt Sturesson
Fredrik Nilsson
Christianstad (Stefan A, Bengt S, Erik N)
Göthe Hult
Bengt Sturesson
Christanstad (Bengt S, Bengt N, Fredrik N)
Ida Hult Skoog
Thomas Persson
Marcus Johansson
Fredric Stolth
Ida Hult Skoog
Ida Hult Skoog
Måns Falkenholt
Ida Hult Skoog
Marcus Johansson
Bengt Sturesson
Christer Mjömark
Bengt Sturesson
Bengt Nilsson
Bengt Nilsson
Bengt Sturesson
Bengt Nilsson
Christianstad (Bengt S, Ingemar K, Bengt N)
Ida Hult Skoog
Fredrik Stolth
Simon Svensson
Ida Hult Skoog och Per Jönsson
Lars Persson
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12:a SM Korthåll Fält Seniorer
1:a Länsförsäkringars Serietävling Bana Gevär

Thomas Persson
Bengt Sturesson

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 Skåneidrotten, 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

Gåsakung Korthåll Liggande: Marcus Johansson

Christianstad Skyttesällakap på¨Yllan 2008. Fr.v Fredrik Nilsson, Thomas Persson,
Mikael Nilsson, Lennart Röstén, Erik Nilsson och Sven Olsson
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Prislistor 2008
Föreningsmästerskap
Fält

1. Stefan Axelsson
2. Bengt Sturesson
3. Fredrik Nilsson

Bana
1. ?
Ställning 2. ?
3. ?

34 G
33 S
33 B
?
?
?

G
S
B

Bana
Ligg

1. ?
2. ?
3. ?

?
?
?

Luft
Sitt

1. Marcus Johansson
2. Måns Falkenholt
3. Anton Strand

315,6 G
315,1 S
311,1 B

1.
2.
3.

Luft
Stå
Sen

1. Ida Hult Skoog
2. Fredric Stolth
3. Thomas Persson

G
S
B

Luft
Stå
Jum

Kh
Fält
Högre

1. Ida Hult Skoog
2. Thomas Persson

34 G
34 S

Kh
1. Marcus Johansson
Fält
2. Fredric Stolth
Lägre

G
S
B

G
S
B
42 G
35 S

Vandringspriser ( Inteckningar )
Fält
Luft

F1
L1
L2

Divisionspris
Sittpris
Ståpris

Stefan Axelsson
Marcus Johansson
Ida Hult Skoog

Månadstävlingar/Veckotävlingar 2008
Månadstävling Gevär 2008
B4

1. Bengt Sturesson

418

B66

1. Erik Nilsson

386

B56

1. Bengt Nilsson

390

B2

1. Sven Olsson

377
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Märken, Kompetenser och Medaljer 2008
Svenska Dagbladet Kh
Föreningsmedaljer
Falkmedalj Brons
Ida Hult Skoog

Märken
Statens Bana
Bengt Sturesson 3:e årtalsstjärna
Staten Fält
Christer Mjömark Silver
Statens Korthåll
Thomas Persson LÅB Korthåll Fält
Kompetenser
Erik Nilsson 3/5 6:e årtalstj. Bana
Ingemar Karlsson ÅM (vet ej vad)
Bengt Nilsson ÅM Bana (vet ej vad)
Bengt Sturesson 3/5 3:e årtalsstj Fält
Stefan Axelsson 2/3 HÅG Fält
Erik Nilsson 2/5 6:e årtalstj. Fält
Thomas Persson 2/3 HÅS Korthåll
Ida Hult Skoog 2/3 LÅS Korthåll
Ida Hult Skoog 2/3 MMB Korthåll

Marcus Johansson
Simon Svensson
Måns Falkenholt

Svenska Dagbladet Bana
Uppgifter saknas
Landskapsmedaljer
Stefan Axelsson
Bengt Sturesson
Fredrik Nilsson
Bengt Nilsson
Erik Nilsson
Sven Olsson
Ingemar Karlsson
Thomas Persson
Ida Hult Skoog
Marcus Johansson
Fredric Stolth
Måns Falkenholt
Anton Strand
André Heckel
Adrian Klint
Simon Svensson
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