Verksamhetsberättelse för år 2015
Styrelsen för Stockholms stads frivilliga skarpskytteförening får härmed i enlighet med
föreningens stadgar avge sin redogörelse för verksamheten 2015.
Styrelse och övriga förtroendevalda
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassaförvaltare
Ledamöter
Suppleanter
Verkställande utskott
Skjutkommitté

Ivar Ahlberg
Göte Rydstedt
vakant
Inger Blockmar
Mikael Holtzberg och Karl Gunnarsson
Ingemar Söderlund och Jan-Erik Stensson
Ivar Ahlberg, Karl Gunnarsson, Inger Blockmar och
Göte Rydstedt
Göte Rydstedt, ordf., Lars-Erik Isaksson, , 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
Lennart Dannelind
Ombud vid årsmöte för
Stockholms SkyttesportFörbund (SDF)
Göte Rydstedt
Valkommitté
Lars-Erik Isaksson och Eric Ollandt
(sammankallande)
Medlemmar

Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 82, 73 män och 9 kvinnor.
Verksamheten
Föreningens årsmöte avhölls den 19 februari. Styrelsen har under året haft ett protokollfört
sammanträde. Härutöver har VU och kommittéer sammanträffat i anslutning till olika
skytteaktiviteter för diskussion och beslut i akuta frågor av praktisk natur.
Skytteverksamheten som helhet präglas av ett gott samarbete mellan föreningarna på
Hacksjöbanan. Tisdagsskjutningarna är alltid övningstillfällen, även då de formellt är utlysta
som tävlingar.

Samverkan inom Hacksjöbanans föreningsråd har fortsatt efter de riktlinjer som lagts fast i
tidigare förhandlingar mellan Botkyrka kommun och skytteföreningarna på skjutbanan.
Anläggningsarbetena visar att det är livlig aktivitet på skjutbanan, framför allt på pistolsidan.
Dessutom kan konstateras att uppläggningen av massor som bl a bullerskydd har antagit
proportioner som sannolikt säkrar skjutbanans fortlevnad för överskådlig tid.
Den goda tillgängligheten ska behållas.
Det är viktigt att vi inte ger avkall på säkerheten, vare sig när det gäller skjutbanan eller hur vi
hanterar våra vapen och sköter verksamheten. Den säkerhetsutbildning som genomfördes
2013 var bra men säkerhetsfrågorna måste ständigt hållas levande. God säkerhet måste
utvecklas till en kulturfråga. På förekommen anledning har HSO tagit initiativ till
diskussioner med Botkyrka kommun om olika aspekter på säkerhetsfrågorna.
Ekonomi
Skarps ekonomi är fortsatt god.
I övrigt hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar.
Skjutverksamheten 2015
Fältskjutning 6,5
6 skyttar har deltagit i någon av föreningens tävlingar
Föreningsmästare blev Lars-Erik Isaksson,32 tr, före Sonny Ek, 23 tr, och Olle Eklund, 22 tr.
Lars-Erik lyckades också bäst på figurskjutningarna på Stålboda med 46 tr. Det är dessa
tävlingar som levt kvar från tiden på Stora Skuggan under beteckningarna Vintertävlingen och
Februariträffen.
I förbundsmästerskapet deltog fyra skarpskyttar. Som vanligt nådde Lars-Erik det bästa
resultatet och kom på femteplats i veteranklassen med 34 träff
Banskjutning 6,5
12 skyttar har deltagit i någon av banskjutningarna, en minskning med 7 jämfört med 2014.
I föreningsmästerskapet i liggande, som även räknas som 5;2ans mästerskap, segrade Göte
Rydstedt, 329 p före Ivar Ahlberg, 316 p och Lennart Dannelind, 314 p. Mästare i ställningar
blev Ivar, 277 p, före Göran Wakäng, 276 p och Göte 273 p.
Lagtävlingen mot Gillet avgjordes på Högsbo. För första gången på länge segrade Skarp på
bortabanan både i representantskjutningen och 3x5. Inlånade Sture Tibblin segrade i finalen
före gamle skarpskytten Jan Halling. Göte belade sjätteplatsen. Ivar vann ordförandetävlingen
sedan han med sämsta resultat i Skarps lag senare på kvällen skulle dubbas till Riddare av
Elefantorden. Ivar blev därmed den siste av aktiva skarpskyttar som vederfors denna ära.
I SvD Riksskytte kom Skarp på plats 54 i div 1, allt längre ifrån storhetstiden under förra
seklet. Ivar och Göte sköt båda 237 p och belade platserna 10 och 12 i klass 70
På Förbundsmästerskapen i bana Göte på sjätte i liggande och i ställningsmästerskapet kom
Göte femma och Ivar sexa i veteranklassen.

Korthåll
Korthållsserien för veteraner arrangeras numera både på Grimsta och Hacksjön. De flesta
skarpare skjuter på Hacksjön. Vid båda skjutbanorna har vi idag elektroniska tavlor.
Luftgevär
Flera av Skarps veteraner har deltagit i luftgevärsskyttet, på Hacksjön på tisdagarna och 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 2016
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