Verksamhetsberättelse för Luft & Korthåll 2015
Luftgevärssässongen är ett underligt fenomen då den är aktiv på vintern/våren går lite i ide under
sommaren och vaknar till liv igen under hösten/vintern. Tendensen har varit ett vikande intresse då
mycket andra aktiviteter ska hinnas med vilket har resulterat i att måndagsträningarna gick i stå och
fick stryka på foten då två dagar i veckan fick räcka (tisdag & torsdag).
Dom aktiva luftgevärsskyttarna vi har är aktiva och duktiga och det återspeglas i resultatet både i
individuellt tävlande och lagtävlande.
Några skyttar har börjat testa ståskytte och det är bara roligt att se att man vågar ta steget då det är
extra tufft då resultaten sjunker.
Vårt lag i ”Skåneserien Sitt” gjorde en fin prestation och kom på en slutgiltig andraplats och fick se
sig enbart slagna av Ystad SG. De andra lagen i serien är även de duktiga lag såsom Kristianstad,
Åkarp, Svedala/Börringe.
En hemmabanetävling som vi provat är ”Kombon” och den kom från SvSF med förhoppningen att
locka luftskyttar att testa KH och viseversa, en fortsättning och utveckling finns att skjuta även
under 2016 med fler kombinationer då 6,5 ingår för att locka dessa till luft eller KH.
För andra året i rad ordnade vi ”Kommunmästerskap” i luftgevärsskytte och det kom 35 startande
totalt och mycket beröm från dom andra föreningarna om en välordnad och rolig tävling, speciellt
roligt att se äldre skyttar som kanske har sin huvudgren i bla 6,5 ställa upp och skjuta luftgevär,
hoppas att detta kan sporra och locka fler aktiva för ”gränsöverskridande skytte”
En höstlovssatsning under v44 från kommunen likt sportlovet gjorde att det var en stor aktivitet i
luftgevärshallen och några barn fann att det var något för dem.
Under året har Skurups Skytteförening haft skyttar från olika klasser på följande tävlingar runt om i
Skåne,
Knattestå Åkarp
Sparbanken Syd Open, Ystad
Knattestå Eslöv
Sparbanken Skåne Cup, Kävlinge
Eslöv Open
Kommunmästerskapet, Skurup
Sparbanken Cup, Kristianstad

Korthållsäsongen började med att bli förskjuten för att ”containerprojektet” med tillhörande banvall
och räls skulle hinna färdigställas, dock blev förskjutningen enbart ca 2 veckor men gjorde att vi
ansåg oss inte ha haft tillräckligt med träningstillfällen och hoppade över dom första tävlingarna på
våren. Vi vill tacka dom ideella krafterna som ställt upp både som ”rallare” och dylikt för att få det
färdigt så att vi kunde börja skjuta.
För att återgå till kulfångs/containerprojektet blev omfattningen av markarbetet betydligt dyrare och
större än vi hoppades på i början av skedet samt att färdigställandet av container 1 blev även det
dyrare än beräknat. Container 2 finns i föreningens ägo och förhoppningsvis kan den färdigställas
under 2016 för att kunna tas i bruk säsongen 2017.
Under hösten blev 50m banan besiktigad och godkänd med beröm då projektet får ansågs som
”banbrytande” och nytänkande utan att behöva göra en ny bana enbart för korthållsskyttarna då den
befintliga hallen/skjutvallen kunde användas.

När vi närmade oss hösten gjordes det tester med belysning på tavlorna för att eventuellt kunna
förlänga korthållssäsongen ytterligare om intresse finns.
Speciellt roligt är det att se att duktiga skyttar från den tunga sidan 6,5 har känt att korthållskytte
kan vara värt att testa då det kan ge något ur mängdträningssynpunkt samt att det både sporrar,
förmedlar och hjälper dom andra skyttarna oavsett om man är junior, senior eller veteran.
Vid några tillfällen under 2015 hade vi även KH-träning under söndagen mest för att kunna
tillmötesgå intresserade 6,5 skyttar att testa när dessa ändå är på plats för att skjuta, om önskemål
finns kommer detta även att göras under 2016.
Tilltrotts har skyttarna gjort bra ifrån sig under KH-säsongen och resultaten visade att
Skurupsskyttarna är att räkna med.
Under året har Skurups Skytteförening haft KH-skyttar från olika klasser på följande tävlingar runt
om i Skåne,
Sparbanken Syd Open, Ystad
Yngvard Open, Furulund
Wendes Open, Kristianstad
Kretsmästerskap, Falsterbo/Vellinge
Syd-SM 2015, Ringamåla/Blekinge
Kombon, Skurup (Hemmabanetävling)
Gåsaskytte, Kristianstad
Richard Nilsson, Ungdomsansvarig.

