Verksamhetsberättelse för år 2011
Styrelsen för Stockholms stads frivilliga skarpskytteförening får härmed i enlighet med
föreningens stadgar avge sin redogörelse för verksamheten 2011.
Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassaförvaltare
Ledamöter
Suppleanter
Kontaktman mellan
Skarp och Femtvåan
Verkställande utskott
Skjutkommitté

Ivar Ahlberg
Göte Rydstedt
vakant
Inger Blockmar
Mikael Holtzberg och Karl Gunnarsson
Ingemar Söderlund och Stig Larsson
Lars-Erik Isaksson
Ivar Ahlberg, Karl Gunnarsson, Inger Blockmar och
Göte Rydstedt
Göte Rydstedt, ordf., Kjell Runnemark, Hans Schneiter och
Ingemar Söderlund
Ivar Ahlberg och Lars-Erik Isaksson

Skytteinstruktörer
Materialförvaltare för
vapen och ammunition
Göte Rydstedt
Repr i Hacksjöns skytteorg Göte Rydstedt
Revisorer
Örjan Eriksson och Olle Eklund
Revisorssuppleant
Nils Friman
Ombud vid årsmöte för
Stockholms Skyttesportförbund
Göte Rydstedt
Valkommitté
Nils Friman, Lars-Erik Isaksson och Eric Ollandt
(sammankallande)
Medlemmar
Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 100, 90 män och 10 kvinnor.
Verksamheten

Föreningens årsmöte avhölls den 22 februari. Extra årsmöte för att ställning till den
ekonomiska redovisningen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avhölls den 29
november. Styrelsen har under året vidare haft två protokollförda sammanträden. Härutöver
har VU och kommittéer sammanträffat efter behov.
Skytteverksamheten som helhet präglas av ett gott samarbete mellan föreningarna på
Hacksjöbanan. Tisdagsskjutningarna är alltid övningstillfällen, även då de formellt är utlysta
som tävlingar. Detta lockade under året något fler deltagare än tidigare.

Samverkan inom Hacksjöbanans föreningsråd har fortsatt efter de riktlinjer som lagts fast i
tidigare förhandlingar mellan Botkyrka kommun och skytteföreningarna på skjutbanan.
Anläggningsarbetena har i stort avslutats. Korthållsbanan är färdig och nyttjas flitigt av både
ungdomar och veteraner. 300 metersbanan medger nu samtidigt skytte med både pistol och
gevär vilket väsentligt höjer kapaciteten. En ny luftgevärshall håller på att uppföras i
anslutning till serveringen. Den beräknas kunna tas i bruk efter sommaren 2012. Toaletter och
andra utrymmen rustas upp. Finansiering sker genom Botkyrka och Stockholms kommuner,
genom bidrag från Idrottslyftet samt genom bidrag från Stockholms skyttesportförbund.
Säkerhetssystemet, staket och inpasseringssystem har försenats främst därför att
anläggningsarbetena krävde stora fordon med frekvent ut- och inpassering som ändå skulle
stört säkerhetsarbetet. Det nya inpasseringssystemet kommer att färdigställas under 2012. För
många kommer det att kännas ovant. Den goda tillgängligheten ska behållas. Det är ändå
viktigt att vi inte ger avkall på säkerheten
Ekonomi
Skarps ekonomi är fortsatt god och värdet på aktieportföljen har fortsatt sin återhämtning.
I övrigt hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar.
Skjutverksamheten
Fältskjutning 6,5
10 skyttar har deltagit i någon av föreningens tävlingar
Lars-Erik Isaksson segrade i Skarps mästerskap före Olle Eklund och Ivar Ahlberg. I Skarps
egna figurskjutningar, Vintertävlingen och Februariträffen på Stålboda, segrade Sonny Ek
före Lars-Erik 55 resp 54 träffar.
I förbundets fältskyttemästerskap blev Lars-Erik bäste skarpskytt med en åttondeplacering i
veteranklassen. Skarp kom på tredje plats i regionskjutningarnas serietävling.
Banskjutning 6,5
14 skyttar har deltagit i någon av banskjutningarna.
I Skarps liggmästerskap segrade Inger Blockmar med 331 p före Göte, 328, och Lars-Erik,
314. Mästare i ställningar blev Göte på 287 före Ivar, 281, och Lennart Dannelind , 266.
Lagtävlingarna bjöd på en del glädjeämnen. Skarp besegrade Oslo officerssällskap i den sjätte
tävlingen om ett vandringspris förmedlat av Thorleif Sandnes, som sköt för Skarp under sin
tjänstgöring i Sverige. I tävlingen mot Gillet i anslutning till jubileumstävlingen vann Gillet i
både representantskjutningen – tävlingen om Pågen Olssons Minnespris – tävlingen om
Skagenpokalen. Sture Tibblin, inlånad från Central skf vann i det individuella mästerskapet.
Dessutom segrade Ivar återigen i ordförandetävlingen. Till sist ska också sägas att Brommamatchen, som i år var en tävling mellan föreningar på Hacksjön resp Stålboda, vanns av
Hacksjöföreningarna
I SvD Riksskytte dök Skarp till en 66:e plats i div 1, långt ifrån storhetstiden under förra
seklet. Ivar blev återigen bäst bland skarparna med 237p. Göte fick dock den bästa
placeringen med en 18:e plats i klassen 70 med 234 p.

Vid SM i Stockholm deltog Göte och Ivar. Göte deltog i båda förbundslagen för veteraner,
Ivar bara i ställningslaget. Båda lagen segrade. Individuellt var Ivar en hårsmån från att nå
finalen både i liggande och ställningar
Korthåll
Korthållsserien för veteraner arrangeras numera både på Grimsta och Hacksjön. De flesta
skarpare skjuter på Hacksjön, där vi som alla vet, numera har elektroniska tavlor.
Luftgevär
Flera av Skarps veteraner har deltagit i luftgevärsskyttet i Solna på onsdagarna .

Skarpskytteföreningens styrelse framför härmed sitt tack till de organisationer och enskilda
som under det gångna året på olika sätt givit föreningen sitt stöd.
Stockholm i februari 2011
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