VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Styrelsen för GAF:s Jaktskytteklubb avger följande verksamhetsberättelse
för det gångna året.
Styrelse under året har varit:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:

Krister Pettersson
Daniel Lindahl
Tommie Andersson
Ronny Thor
Robin Karlsson
Elisabet Ehnemark
Bo Karlsson
Kim Lorentzon
Roger Pettersson

Algutsrum
Algutsrum
Kalmar
Kalmar
Algutsrum
Algutsrum
Algutsrum
Färjestaden
Mörbylånga

- 19
- 19
- 19
- 20
- 20
- 20
- 19
- 20
- 20

Övriga poster, * = sammankallande:
Styrelsesuppleanter:

1) Bertil Olsson

2) Leif Johansson

Revisorer:

Joakim Lindahl

Tomas Hesselmark

Revisorsuppleant:

Joakim Fredriksson

Valberedning:

Hans Karlsson *
Linus Rydberg

Therese Karlsson

Kulkommitté :

Hans Karlsson
Kim Lorentzon

Bo Karlsson
Bertil Olsson

Jaktvårdskretsombud:

Erica Lindquist *
Hans Karlsson
Kim Lorentzon
Daniel Lindahl
Bertil Olsson

Ernst Isaksson
Hans-Olof Johansson
Bo Karlsson

Resultatsamlare:

Christer Svensson
Robin Karlsson

Hans Karlsson

Materialförvaltare:

Krister Pettersson

Elisabet Ehnemark

Ombud till SDF årsmöte: Tommie Andersson

Reserv Robin Karlsson

Under det gångna året, klubbens 56:e verksamhetsår, har det avlossats 89821 protokollförda
skott på våra banor, en ökning med mer än 12 000 skott mot föregående år. Denna ökning
syns även i resultatrapporten där omsättningen ökat kraftigt mot föregående år.
Medlemsantalet uppgick till 173 (-29) personer, medelålder är ca 44 år, där 16 % är kvinnor
och 84 % män.
Vi har hållit fem styrelsemöten och ett årsmöte.
Skeet och trapbanorna har varit öppna för träning på tisdag respektive torsdagskvällarna under
perioden april – september. Compak sportingen har varit öppen torsdags kvällar och älgbanan
har varit öppen för övningsskytte och märkestagning under 24/8-28/9 vi har följt riktlinjer om
eldningsförbud under året.
Vi har för gästande skyttar arrangerat 1 tävling vardera i grenarna jaktstig, nationell skeet
samt sporting.

Robin Karlsson och Therese Karlsson som är våra provledare för Jägarexamen år 2019 har
utexaminerat 35-40 nya jägare under året. Kim Lorentson, Daniel Lindahl, Linus Rydberg
m.fl. har hållit i den praktiska kursen som vi erbjuder jägare skolans elever, och
träningstillfällen med hagel och kulskytte.
Skjutbanan är godkänd av både Polis och Jägareförbund tillståndet gäller till år 2021.
Räddningstjänstens tillstånd har erhållits och gäller: Förvärv av explosiva varor, förvaring av
explosiva varor, handel med explosiva varor, överföring av explosiva varor inom Sverige,
godkännande av föreståndare, som är Krister Petersson och Tommie Andersson .
Giltighetstid 2025-06-30.
Vi har den 24/3 haft vår årliga städdag på banan, och den 16/4 hade man möjlighet att
genomföra provet för skyttekort som hölls av Christer Svensson.
Älgbanan har uppdaterats med radiostyrd markering.
Klubben har under året införskaffat en Anschutz 22lr till jägareskolan.
Utbyggnaden av Compak sporting har fortsatt, en kastare Promatic Harrier har köpts.
Företags och jaktlagsskytte är fortsatt populärt och företagsskyttet har ökat i antal mot
föregående år. Betalningstjänsten Swish har inneburit betydligt mindre kontanthantering
under träningskvällarna. Swish numret är: 123 575 01 38
Påskjaktstigen genomfördes den 27/4 med 85 starter lördag och 21 starter på KM söndag.
Öppen klass Karl Niklasson 196, veteran Leif Rydh 197, dam Caroline Sjöberg 188, Junior
Gustav Sundin 184, KM Niklas Nicklasson 184 poäng.
Bertil Johansson från Gamleby tog sin tredje inteckning i vandringspriset ”Majstånkan” i
Nationell skeet som traditionsenligt avhölls den 1 maj. Efter särskjutning där Bo Fransson
sköt 24 och Bertil sköt 25, främste hemma skytt blev Krister Petersson som kom 5:a.
20 skyttar deltog.
Den 19 maj var banan bokad för det populära arrangemang som ungdomsskyttet är, i
samarbete Med Ölands båda Jakvårdskretsar, Ribes Läder som sponsrade med skott,
Studiefrämjandet, och Mat & Sånt som sponsrade med grillning/lunch.
Den 6/6 Nationaldagen arrangerade vi Gyttorp Jägareduvan med 47 starter i olika klasser
Där öppna klassens vinnare är Magnus Nilsson där hemmaskytten Daniel Lindahl kom 2.a
Och Oscar Melos som 3:a, Yngre Oldboys vanns av Lars Petersson och 2:a Ronny Thor
följt av 3:a Benny Olofsson.
Klubben har under året arrangerat KM i skeet, trap, sporting, Dagges special VPR
(specialtrap), Comfort VPR skeet, Alf Nilssons minne (lerduvekomb),
Jägare Sporting och Edvins Minne kuljaktstig. Där deltagna skyttar varit mellan ca 15-20 st.
Vi har haft 2 lag med i Allsvenskan i lerduvor, en i Nationell skeet och en i Nordisk trap
Båda lagen kom på 4.e plats i div 2. Många fina individuella resultat har visats upp under de
kvällar när tävlingarna genomförts.
Många goda resultat har presterats av våra medlemmar när dom deltagit i tävlingar runtom på
fastlandet, hagelstigar (Gyttorp Cup) och SM kval compak sporting med varierande resultat.
Mörkerskyttet i Nationell skeet som arrangeras i Karlskrona, har blivit en populär tävling
bland våra skyttar där Jonathan Sjögren vann juniorklassen. I öppen klass kom Krister
Pettersson 2:a, Benny Olofsson 10:a, Andreas Lindström 12:a, Nicklas Niklasson 9:a. Totalt 5
deltagare från klubben.
LLT 2 skeet i Landskrona Saxtorp JSK blev Andreas Jönsson 2:a i c-klass
SM Nationell skeet Uppsala JSK Andreas Lindström 36.a seniorklass

DM Nationell skeet Vetlanda
Krister Pettersson 5:a 50+, seniorklass Andreas Lindström 5:a och Andreas Jönsson 11.a.
Compak sporting:
Åkes Minne KBJ Skogstorp Robin Karlsson 10.a, Daniel Lindahl 11:a
Juniorklassen Gustaf Sundin 4:a
Länsmästerskap Ankarsrum Robin Karlsson 3:a öppen, Therese Karlsson 2.a dam
Jaktskytte:
Robin Karlsson visade även i år att han är en utmärkt skytt där han i Järnforsen kom 1:a i
Öppen klass och totalsegrare.
Kuljaktstigen i Rödeby kom Robin 1:a och Hans Karlsson kom 3:a,
Kuljaktstigen i Bräkne-Hoby, kom Bo Karlsson 2:a. och Hans Karlsson 8:a
Hans Karlsson har varit på Gotland i 2 dagar och tävlat i fältskytte.
Samarbetet med Algutsrums skytteförening har fortlöpt, där har vi regelbundet representanter
från klubben som med goda resultat tävlat i Kikarklassen i deras banserie.
Skottstatistik 2019:
Skeet: 23 180 skott
920 serier på 25 skott har protokollförts vilket är en liten minskning mot förra året.
5 fullpoängare har noterats. Krister Petersson 3st och Andreas Jönsson och Benny Olofsson
var sin.
Nordisk trap: 29 000 skott
Någon utförligare statistik har ej erhållits i skrivande stund, 29 000 skott är beräknad utifrån
bokförda serier och revesal.
Sporting: 23 241 skott
23 241 protokollförda duvor inte antal skott, då vi i sporting har möjlighet till 2 skott på
vissa enkelduvor.
Viltmål 80 m: 8 900 skott
2 177 serier har protokollförts, 618 av dessa var godkända för Jägareförbundets älgskyttemärken i olika valörer. Antalet skott och godkända serier är en liten minskning mot
föregående år.
Viltmål 50 m: 5 500 skott:
Aktiviteterna på ”rådjursbanan” är en stor ökning då prova på skyttet för ungdomar var
mycket populärt. Vi har även tagit med en uppskattad antal skott från skjutbänken.
Sammanfattning:
Under 2019 har det protokollförts 89 821 skott på våra banor vilket är en ökning med
Ca 12 669 skott. Ca 250 unika personer har protokollförts i våra olika skyttediscipliner, då är
inte deltagarna på jaktstigen och våra företagsskjutningar medräknade.
Kompletta resultatlistor och mycket annat finner Du på föreningens hemsida: www.gaf.nu.
Avslutningsvis vill vi passa på att tacka alla som hjälpt till vid våra arbetsdagar, med skötsel
och underhåll av banorna, gräsklippning, målning, snickerier mm. och till alla funktionärer
som ställer upp vid våra skyttearrangemang.
Ett extra stort tack till alla funktionärer som hjälper till med jägareskolan.
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