Skurups Skytteförenings verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 7 styrelsemöten.
Styrelsen för Skurups skytteförening har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter.
Ordförande: Richard Nilsson
Kassör: Laila Olofsson
Sekreterare: Göran Sivertsen
Banchef: Christer Olofsson
Kontaktman för ungdomssektionen: Richard Nilsson

Ledamöter:
Kjell Andersson
Rikard Andersson
Roland Pettersson
Laila Olofsson
Suppleanter:
Christer Olofsson
Petra Andersson

Gevär 6,5
Tävlingsskyttet har varit mycket sparsamt under 2017 på grund av få antal skyttar i föreningen, och resultaten har därav blivit lidande. Även
träningsverksamheten har varit mindre än tidigare år
DM arrangerades i Skurup och detta vann Jane Jönsson som tävlade för Öved Östraby. Tävlade för Skurup gjorde Richard Nilsson som kom på
en 8:e plats i finalen och Tommy Andersson som placerade sig på 7:e plats i Veteranfinalen.
På SSM i ställningar deltog Petra Andersson. Denna tävling hölls i Dagsås. Finalen vanns av Jane Jönsson och Petra kom på en hedrande 5:e
plats. Lagtävlingen vanns av Skåne där Petra var en av skyttarna.

Korthåll
Korthållssäsongen började som planerat i maj. Container nummer två blev under sommaren 2017 färdig för användning och uttransporterad.
Ett företag som inte vill skylta med sitt namn hjälpte till ekonomisk för att kunna färdigställa denna.
Sammanfattningsvis har KH-säsongen varit sparsam då ork och energi lagts på containern.
Under året har föreningen representerats på följande tävlingar:
KOMBON på hemmabana
Spb Syd Open i Ystad
Kretsmästerskapet i Falsterbo
Gåsaskyttet i Kristianstad

Luftgevär
Säsongen har pågått som planerat under vintermånaderna fram till April och sedan fortsatt från September till årets slut.
Deltagarantalet under vårens verksamhet var acceptabelt. Däremot sjönk deltagarantalet under höstens verksamhet.
Föreningen har haft öppet för elevensval från Mackleanskolan en gång per termin där deltagarantalet varit stort. Föreningens ungdomar har
agerat ledare tillsammans med mer rutinerade ledare.
Region Skåne tillsammans med Skurups kommun har haft ett projekt som heter Senior Sport School där pensionärer har varit och provat på
luftgevärsskytte två gånger under våren 2017.
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Några av föreningens luftgevärsveteraner deltar i Sverigeserien i luftgevär. Laget låg på tredje plats vid verksamhetsårets slut.
Förberedelser för att kunna använda tavlorna från KH-banan har fortskridit enligt plan och målet är att under 2018 ha detta i drift och då ha 10
banor i drift på luftgevärsskyttet.

Under året har föreningen representerats på följande tävlingar:
Järnsmällen i Sjöbo
Spb Syd Open i Ystad
Vellingepuffen i Velinge
Skånskt mästerskap/DM i Sjöbo
Kommunmästerskapet i Skurup
Spb Cup i Kristianstad
Söderslättssmällen i Trelleborg
Vellingesmällen i Vellinge

Allmänt
Föreningen har haft ett aktivt samarbete med Trelleborgs Sportskytteklubb både i luft och korthåll och man får tillse att det är till gagn för båda
föreningarna att kunna hjälpa varandra.
Föreningar för ett aktivt Skurup. Föreningen har deltagit med tre ledare under dessa fyra tillfällen. (två möten, en workshop/föreläsning och till
sist en föreningsmässa).
Under föreningsmässan hade föreningen en stor monter där prova-på skytte erbjöds med hjälp av ett inlånat SCAT-system av TSK, monterat på
ett luftgevär.
För detta deltagande utgick ekonomisk ersättning från kommunen.
Med en modern luftvapenlokal och en kompletterad korthållsbana ser vi med tillförsikt framemot ett ökat ungdomsskytte och att detta skytte
på korthåll och luftgevär skall kunna ersätta det allt mer minskade skyttet inom traditionellt 300 meters skytte.
Vi vill även rikta ett stort tack till Petra Andersson för god kamratskap och stort arbete i föreningen, och önskar henne lycka till i framtiden
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.

---------------------------------------------------Sekreterare. Göran Sivertsen

---------------------------------------------------Ordförande. Richard Nilsson

2

