VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
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
Tommie Andersson
Christer Svensson
Ronny Thor
Robin Karlsson
Elisabet Ehnemark
Bo Karlsson
Kim Lorentzon
Daniel Lindahl

Algutsrum
Kalmar
Sörby Tall
Kalmar
Algutsrum
Algutsrum
Algutsrum
Färjestaden
Algutsrum

- 18
- 18
- 17
- 17
- 17
- 17
- 18
- 17
- 18

Övriga poster, * = sammankallande:
Styrelsesuppleanter:

1) Marcus Janzon

2) Roger Pettersson

Revisorer:

Joakim Lindahl

Tomas Hesselmark

Revisorsuppleant:

Joakim Fredriksson

Valberedning:

Hans Karlsson *
Henrik Andersson

Ola Håkansson

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
Carina Nanker

Resultatsamlare:

Christer Svensson
Robin Karlsson

Hans Karlsson

Materialförvaltare:

Krister Pettersson

Elisabet Ehnemark

Ombud till SDF årsmöte: Tommie Andersson

Under det gångna året, klubbens 54:e verksamhetsår, har det avlossats 69 158 protokollförda
skott på våra banor. Medlemsantalet uppgick till 209 (+28) personer.
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 11 kvällar och älgbanan har
varit öppen för övningsskytte och märkestagning under 7 lördagar under hösten. Vi har för
gästande skyttar arrangerat 1 tävling i nationell skeet samt 1 hageljaktstig.

Tommie Andersson som är vår provledare för Jägarexamen har utexaminerat ca 25 nya jägare
under året.
Henrik Andersson, Robin och Therese Karlsson m.fl. har hållit i den praktiska kurs som vi
erbjuder jägareskolans elever som omfattat ett 20-tal kvällar med hagel och kulskytte.
Det var i år dags att återigen få skjutbanan godkänd av både Polis och Jägareförbund. Vi har
för den skull haft ett flertal arbetsdagar då vi sett till att banan håller måttet enl. Säk.B. Största
arbetsinsatsen har lagts på att bredda och ogräsbekämpa kulfången på älg och rådjursbanorna.
Besiktningarna som slutligen genomfördes under hösten avlöpte väl och vi fick mycket goda
vitsord för en skjutbana i fint skick. Tillståndet gäller till år 2021.
Utbyggnaden av Compak sporting banan har fortsatt. Ytterligare en kastare har adderats till de
övriga och en förrådscontainer har inhandlats för att härbärgera utrustningen.
Företags och jaktlagsskytte är fortsatt populärt och något som vi organiserat många kvällar
och helger under året.
Vi anslöt oss i början av året till betalningstjänsten Swish vilket inneburit betydligt mindre
kontanthantering under träningskvällarna. Det går naturligtvis bra att även betala tävlings och
medlemsavgifter via swish numret som är: 123 575 01 38
Påskjaktstigen lockade i år till 151 starter från gästande skyttar. Daniel Askerot från Stensjön
segrade både i Öppna klassen och på Insats jaktstig med utmärkta 196 respektive 197 poäng.
I Yngre oldboysklassen vann Rolf Wikström från Jönköping och bland Äldre oldboys sågs
rutinerade Leif Rydh, Oskarsham som segrare. Damklassen vanns av Ylva Donaldsson från
Torsås och Juniorklassens främste utövare var Oskar Karlsson Sjöberg från Högsby.
Vi såg en öländsk segrare på Insats harbana genom Lars Karlsson från Haglunda, Köpingsvik,
avslutningsvis så vanns lerduveskyttet av Fred Ludvigsson från Nybro.
Bertil Johansson från Gamleby tog sin första inteckning i vandringspriset ”Majstånkan” i
Nationell skeet som traditionsenligt avhölls den 1 maj. Främste hemmaskytt blev Andreas
Lindström som kom trea, 16 skyttar deltog.
Vi har haft 2 lag med i Allsvenkan i lerduvor. Varken laget i Nationell skeet eller Nordisk trap
tog någon framskjuten placering i sina divisioner men 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. Bland annat kan vi rapportera om att Tony Hildingsson vann klassen 50+ på
Skogstorpsduvan i jägarsporting. När det sedan anordnades en tävling i Compak sporting i
Skogstorp så slutade Daniel Lindahl som 2:a, Benny Olofsson 7:a och Niclas Niklasson 10:a.
I juniorklassen på samma tävling kom Jonathan Sjögren 3:a.
Henrik Andersson har blivit något av en expert när det gäller mörkerskyttet i Nationell skeet
som arrangeras i Karlskrona. Han brukar alltid hålla sig långt fram i resultatlistan på denna
tävling och i år var inget undantag då han till sist stod som slutsegrare i seniorklassen.
Robin Karlsson visade även i år att han är en utmärkt skytt i Jaktkombination. På Jägar-SM i
Västerås kom han på en mycket fin 13:e plats och var med det den främste skytten från länet.
Vidare så vann han Länsmästerskapet som avhölls i Målilla både i öppna klassen och totalt.
Samarbetet med Algutsrums skytteförening har fortlöpt, där har vi regelbundet representanter
från klubben som med goda resultat tävlat i Kikarklassen i deras banserie.

Skottstatistik 2017:
Skeet: 23 900 skott
956 serier på 25 skott har protokollförts vilket är en minskning med ca 12%.
3 fullpoängare (25:or) har noterats, Krister Pettersson har skjutit 2 av dessa.
Nordisk trap: 23 300 skott
923 protokollförda 25-skottserier har skjutits vilket även här visar på en liten minskning mot i
fjol. Endast 1 fullpoängare har bokförts och det var Roger Pettersson som stod för den
prestationen.
Sporting:12 350 skott
Efter förra årets stora uppsving ses nu även en liten minskning i antalet skott på
sportingskyttet. Daniel Lindahl och Robin Karlsson har båda skjutit var sin 25:a.
Viltmål 80 m.: 8 608 skott
2 082 serier har protokollförts, 786 av dessa var godkända för Jägareförbundets älgskyttemärken i olika valörer. Antalet skott är nära nog på pricken lika jämfört med fjolåret, roligt att
konstatera är att antalet godkända serier har ökat markant vilket tyder på att skyttarna har
blivit bättre.
Viltmål 50 m.: 1000 skott:
Aktiviteterna på ”rådjursbanan” är lika som tidigare år. Synd att detta trevliga och
förhållandevis billiga skytte inte lockar fler utövare.
Sammanfattning:
Under 2017 har det protokollförts 69 158 skott på våra banor vilket är en minskning med
5 200. 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 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,

STYRELSEN

