Söraby Skytteförening
Verksamhetsberättelse 2020

Verksamheten i Söraby skytteförening innefattar skytte med
luftgevär och luftpistol och har under 2020 bestått av träningar i
skyttehallen två kvällar i veckan, samt seniorskytte en förmiddag i
veckan så länge det gick innan pandemin satte stopp för detta.
Veckotävlingen har pågått under 12 veckor på våren men uteblev
under hösten då vi blev tvungna att stänga ner träningen helt.
2-3 ledare har tagit hand om ungdomarna på varje träningspass.
Våra skyttar har under året deltagit i en del av de tävlingar som
anordnats såväl lokala som rikstäckande, både hemma i Sörabyhallen
och hos våra grannföreningar runt om i landet.
Vi har även deltagit med ett tremannalag ståendeskyttar i
Kronobergsserien där man skjutit seriematcher mot lag från Berga,
Ingelstad, Älmhult & Tolg, och det slutade med en tredjeplats för
Sörabylaget.

Följande tävlingar arrangerade vi under 2020:
Skyttiaden Regionsfinal. Fem Sörabyskyttar var kvalificerade till
denna final och inte mindre än fyra av dessa gick vidare till
Riksfinalen.
Dubbelluften. Avgjordes i Sörabyhallen den 11/10 då tre av våra
skyttar deltog.
Rottne Industri Cup. 14 Sörabyskyttar deltog och bästa resultat blev
en tredjeplats i klass L13 sitt. Genomfördes som hemmabanetävling.
Nationella SM. Genomförde vi även den som hemmabanetävling
med rekorddeltagande. Fem av våra skyttar ställde upp och av dessa
tog sig två till final, en i sitt och en i stå.

Utöver detta så har våra skyttar varit iväg och tävlat på bortaplan på
följande tävlingar:
Swedish Cup i Sävsjö. Skytte i tre dagar under trettonhelgen som tre
skyttar från Söraby deltog i.
Skyttiadens Distriktsfinal. I Gullabo den 11/1. Från Zonomgången
hade nio av våra skyttar kvalificerat sig hit och fem av dessa tog sig
vidare till Regionsfinalen på hemmaplan i Sörabyhallen.
Discokulan i Alvesta. Dit vi denna gång skickade 8 skyttar och två av
dessa tog sig till finalen.
Lövåsen Cup i Växjö. 9 skyttar från Söraby stod för fina resultat.
Älmhultsträffen. Våra 8 skyttar på plats stod för bra skytte som
resulterade i vinst i klass L mini och en andraplats i L11.
Riksfinalen i Skyttiaden. Till Umeå åkte fyra skyttar för att skjuta
Riksfinal, Bäst resultat stod Fanny för genom att erövra en
silvermedalj i klass L 11.

Den ökande risken för smittspridning och FHMs striktare
rekommendationer gjorde att vi avslutade all träning och
tävlingsverksamhet tidigt på hösten, med förhoppning om att vi får
ett bättre idrottsår 2021.

Medlemsantalet har under 2020 legat på lika nivå som tidigare år,
och det är glädjande med tanke på att verksamheter legat nere under
stor del av året på grund av pandemin. Ser bra ut för framtiden i
Söraby SKF.

Styrelsen Söraby Skytteförening under 2020.

Patrik Hjortskull, ordförande.
Ulf Kjellsson, kassör.
Carl-Axel Tollstern, sekreterare.
Jonas Berglund och Torbjörn Ahlm, ledamöter.
Malin Ahlm och Anna Sörensson, suppleanter.
Styrelsen har under året haft 4 st protokollförda styrelsemöten,
utöver årsmöte och konstituerande möte.

Styrelsen vill framföra ett stort Tack till Skyttar, ledare, föräldrar,
sponsorer, övriga medlemmar och alla andra som på något sätt
bidrar till att verksamheten fungerar och till att vi utvecklar
föreningen och människorna i den, det är ni som skapar den fina och
positiva andan som vi har i föreningen.
Styrelsen i Söraby Skytteförening.

