Skurups Skytteförenings verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen för Skurups skytteförening har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter.
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5styrelsemöten.

Tävlingsåret . Gevärsskyttet har som vanligt varit av yppersta klass, och många fina resultat
med topplaceringar på tävlingar i Sverige har återigen visat att föreningen är en av landets
framgångsrikaste.
På Svenska mästerskapen i Kristinehamn tog Jane Jönsson en fin silvermedalj i liggande
skyttet och Jerry Waldemarsson en 11:e plats i veteranklassen.
Ställningskyttet resulterade i en 9:e plats för Jane och 16:e för Jerry.
På SSM i Karlshamn vann Henrik Bengtsson liggande finalen med Jane som 4:a. När det var
dags för ställningsskyttet segrade Jane i finalskyttet.
Distriktsmästerskapet liggande skytte i Kristianstad blev ännu en Skurups framgång med
Henrik som segrare i seniorklassen och Jerry som segrare i veteranklassen samt Skurup som
segrare i lagtävlingen.
Distriktsmästerskap ställningsskytte i Landskrona slutade med en 3:e plats för Jane.
Skurups skytteförening arrangerade Distriktsmästerskap, sportskytte 300m och där segrade
Jane i damklassen med Petra Andersson på 3:e platsen. I herrklassen tog Hans-Oskar
Jonasson hand om 3:e platsen.
Kretsmästerskapen som arrangerades av Skurups skytteförening blev en stor Skurups
framgång. Jane 1:a i ställningar och 2:a i liggande. Henrik 2:a i ställningar och 3:a i liggande.
Hans-Oskar 1:a i veteranklassen och Skurup som segrare i båda lagtävlingarna. På
kretsmästerskapet i fältskytte tog Jerry Waldemarsson en fin 2:a plats.
Även våra juniorer har varit framgångsrika. På kretsmästerskapen liggandeskytte i Falsterbo
tog Filip Nilsson 2:a platsen och Joakim Nilsson 3:e i liggande skytte juniorklassen.
Övriga Juniorresultat redovisas i Luft och Korthålls gruppens bilaga.

Det har under året pågått en omfattande ombyggnad av vår korthållsbana för att få den
godkänd för fortsatt skytte. Men med enorma insatser av våra medlemmar och trots en del
motgångar under ombyggnaden har det varit ett lyckat projekt.

Med en modern luftvapenlokal och under 2015 en nybyggd korthållsbana skall alla
medlemmar vara stolta över en aktiv och framgångsrik förening.
Eftersom det finns både stort kunnande och engagemang i föreningen är det med tillförsikt vi
ser framemot kommande verksamhetsår.
Skurups skytteförening har under året haft ett gott samarbete med Skurups kommun och ett
flertal samarbetspartners, som föreningen hoppas på fortsatt samarbete med inför kommande
verksamhets år.
Skurups skytteförenings styrelse gratulerar alla de skyttar som med segrar, fina resultat och ett
erkänt gott kamratskap representerat föreningen på tävlingar runt om i landet.
Styrelsen vill även rikta ett varmt tack till alla ledare och medlemmar som gör det möjligt att
bedriva föreningens verksamheter på ett utmärkt och berömvärt sätt.

För Skurups skytteförening.
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