Skurups Skytteförenings verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 9 styrelsemöten.
Styrelsen för Skurups skytteförening har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter.
Ordförande: Richard Nilsson
Kassör: Laila Olofsson
Sekreterare: Rikard Andersson
Banchef: Christer Olofsson
Kontaktman för ungdomssektionen: Richard Nilsson

Ledamöter:
Roland Pettersson
Rikard Andersson
Christer Olofsson
Laila Olofsson
Ersättare:
Annika Lindström
Magnus Leufvenius

Gevär 6,5
Tävlingsskyttet har varit mycket sparsamt även under 2020 på grund av få antal skyttar i
föreningen, och resultaten har därav blivit lidande. Även träningsverksamheten har varit
mindre än tidigare år
Under året har föreningen representerats på följande tävlingar:
Veteran SM i Eskilstuna
NM veteran hemmabanetävling pga: Covid 19 deltagare Christer Olofsson, Richard Nilsson &
Magnus Leufvenius

Korthåll
Korthållssäsongen började som planerat i maj
Skurups Skytteförening genomförde KM till alla deltagares belåtenhet.
Där Erik Lindström blev 2a i sin klass och Felix Leufvenius segrade i klass L.
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Under året har föreningen representerats på följande tävlingar:
Veteran SM i Eskilstuna
DM i Daggstorp Senior brons Felix Leufvenius 60L. Brons i lag Felix & Magnus Leufvenius
Sverigeserien veteran ett lag ligg och ett lag ställning.
NM veteran hemmabane tävling pga: Covid 19 deltagare Christer Olofsson, Richard Nilsson &
Magnus Leufvenius.

Luftgevär
Säsongen har med anledning av pandemin inte varit normal endast träning i begränsad form,
inga nya medlemmar har kunnat erbjudas skytte.
Några av föreningens luftgevärsveteraner har deltagit i Sverigeserien för luftgevär vilket i
stående resulterade i en ypperligt fin första placering i division fyra av sex. Laget bestod av
Christer Olofsson, Richard Nilsson & Magnus Leufvenius
Under året har föreningen representerats på följande tävlingar:
SSM i Vellinge Guld till Maja Andersson i juniorklassen.
Sparbanken Syd Ystad Guld till Felix Leufvenius Senior sitt
Veteran SM Eskistuna
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Allmän
Under året har det skrivits avtal med TPDS ”Tullen Polisen Dynamiska Skytte” som har tillgång
till Sandåkrabanan två dagar i vecka året runt för att utöva sin skyttegren, vilket varit mycket
positivt för båda parter.
En efterlängtad programuppgradering till Pegasus har genomförts både i Sandåkra och
luftgevärshallen till allas belåtenhet
Även om inte skyttet på 300 banan idag är stort, är det en stor tillgång för föreningen att
förfoga över en modern 300m bana för bl.a 6,5-skytte.
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
verksamhetsår.
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. Rikard Andersson

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