Söraby Skytteförening
Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsåret 2021 började i samma anda som 2020 slutade,
vilket innebar att verksamheten låg nere under hela våren på grund
av pandemin. Efter sommaren startade vi upp träningen igen i
skyttehallen två kvällar i veckan, samt seniorskytte en förmiddag i
veckan. Veckotävlingen har pågått i 12 veckor under hösten. 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, i huvudsak som
hemmabanetävlingar då våra skyttar skjutit hemma i Sörabyhallen.
Vi deltar även med ett tremannalag ståendeskyttar i
Kronobergsserien där man skjuter seriematcher mot lag från Berga,
Ingelstad, Älmhult & Tolg, och den pågår fram till våren 2022.

Följande tävlingar arrangerade vi under 2021:
Rottne Industri Cup. 11 Sörabyskyttar deltog och bästa resultat blev
en seger i sittandefinalen.
Nationella SM. Genomförde vi som hemmabanetävling, Fyra av våra
skyttar ställde upp och bästa resultat blev en finalplats i junior stå.

Utöver detta så har våra skyttar varit iväg och tävlat på bortaplan på
följande tävlingar:
Sydved Cup i Gullabo. 4 skyttar från Söraby gick alla till Final och
resultatet blev 1:a 4:a 5:a och 7:a.
Skyttiaden Zon i Älmhult. Av våra 10 skyttar på plats lyckades 8 ta sig
vidare direkt till nästa omgång.

Medlemsantalet har under 2021 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 2021.

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.

