Protokoll fört vid möte med Gevärssektionen
Skånes Skyttesportförbund onsdag 2018-09-19 Revingehed
2018-4
Mötesdeltagare: Bengt Hansson, Lars Lennartsson, Lennart Albinsson och Bo Högberg.
Anmält förhinder: Anders Hansson, Jan-Ola Olsson, Åke Larsson, Tom Nordqvist och Per
Klemmedsson.
1. Mötets öppnande
Med förhinder för ordf. Jan-Ola Olsson hälsade v. ordf. Lars Lennartsson deltagarna
välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av sekreterare
Bo Högberg utsågs till mötessekreterare.
3. Val av justeringsman
Lennart Albinsson utsågs att justera dagens protokoll.
4. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående möte (2018-3) godkändes, med just. av texten i kpistrapporten.
6. Ekonomi - Bo
Antal årsrapporter till SvSF som ännu saknas är totalt 16 st. från Skåne varav 9 st. från
gevärsföreningarna.
Alla årsavgifter till SkSF för 2018 är nu inbetalda.
7. Rapport från arbetsgrupperna
10m – Tom
Ingen rapport.
50m – Per
Ingen rapport.
300m – Lennart
Lennart redovisade från gruppens möte den 11/9-18.
Arbetet med inventering av möjligheterna till ny fältskytteterräng fortgår.
SSM 2019 ska gå i Christianstad.
I övrigt se rapporten.
Rapport 2018-09-11 bifogas.
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Kpist – Lars
Ak-4 SM;
Ett silver indv. 202 deltagare varav 12 från Skåne.
Kpist SM;
Liggande, Jonas Roslund guld och Kristian Svensson silver. Skåne 33 deltagare.
Bana ställningar och liggande, Skåne 2:a och 3:a i fält.
SSM;
Fältskyttemästare veteran Jonny Olsson och därefter kom ytterligare fyra skåningar på rad,
senior silver till Göran Andersson. Banskyttemästare veteran Allan Laursen och därefter
kom ytterligare 3 skåningar på rad. Lagguld i bana, silver i fält.
Skånskt M-skap kpistställning;
Seniormästare Göran Andersson, veteranmästare Jonny Olsson. 32 deltagare.
Skånskt M-skap Ak-4 liggande;
Lars Lennartsson guld och därefter Mats Johansson och Johan Jeppsson. 27 deltagare.
Nästa möte i november.
Utbildning – Anders
Ingen rapport.
Ungdom – Bo
JSM i Ramselefors; Tre skyttar, förbundsledare Thomas Persson och tre föräldrar åkte med
tåg till JSM och främsta framgången var lagsilver för Christianstad i bana liggande samt ett
flertal finalplatser indv.
Skol-SM i Christianstad den 22-23/9 med ett 80 tal föranmälda.
Allmänt:
Diskuterades lagsammansättning vid SM med inriktning att ha en öppen lagtävling med
blandade klasser, seniorer och veteraner. Ett gemensamt lag skapar möjlighet att så många
distrikt som möjligt ska kunna få ihop lag.
8. Rapport SDF möte
SDF:et Föreningsträff prel. 26/1 2019 i Höör med programpunkter såsom information och
frågestund, info om skjutbanesäkerhet, och information om t.ex. ”Moderna föreningen” och
”Strategi 2025” med hjälp av Skåneidrotten.
G-sekt var intresserad av en sektionstid vid föreningsträffen.
Jakt & Fiskemässa 2018 arrangerades på Bosjökloster och i skytteparken fanns Södra Gärds
Skytteförening som erbjöd besökarna att prova på luftgevärsskytte, och hos Norra Frosta
Jaktskytteklubb var det möjligt att skjuta Nordisk Trap. Ljungbyheds Pistolskytteklubb
byggde upp en luftpistols ”hall” och där fick de till och med besök av Ragnar Skanåker.
Inför region konferensen den 27/10 uppmanades sektionerna att se över sitt deltagande,
rapporteringar och ev. frågor.
9. Regionkonferens Syd i Blekinge 27/10
Frågeställningar:
Kikarklass banskytte? Gevärssektionens ställningstagande är, inget mästerskap men väl att
man kan arrangera en kikarklass i liggande med hpr.
Vårt uppdrag från konferensen 2017 att ta fram ett förslag angående strukturen kring
långtidsplan för SM tävlingar fanns omöjligt att lägga fram ett förslag på eftersom alla
regionerna inte fungerar på samma sätt och inte ingår i SvSF,s organisationsstruktur.
Deltagande från gevärssektionen: Lars (annars ordnas ersättare), Lennart Albinsson, Bo för
SDF, Skicka frågan till Tom o Per eller ersättare.
Tävlingsdagar/arrangörer för Skånes del 2019, skall så långt det går vara klara till den 27/10.
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10. Info skjutbanor/Anläggningstekniska rådet (”ATR Skåne”).
Ingen ny rapport.
11. Skrivelser (Lennart presenterar)
-Skrivelse ändrad åldersgräns för veteranmästerskap. Bilaga 2.
Beslutades att skicka in förslaget från föreningar till regelkommittén.
Beslutades att Lennart färdigställer och skickar in förslaget.
Bilaga
-Långhållsskytte.
300 metersgruppens uppfattning om långhållsskyttet se 300 anteckningar
anses att den inte går att få in i vårt fältskytteupplägg.
Mötet hade samma uppfattning som 300 metersgruppen.
12. Övriga frågor
-Skjutprogram kikarskytte
Beslutades att införa knästående i kikarklass fältskytte enligt 300 metersgruppens
minnesanteckning från mötet den 11/9-18.
-Shooter
Info om föreningarnas möjlighet att använda tävlingsprogrammet shooter ska läggas ut på
hemsidan vilket ska ombesörjas av Lennart och Bo.
- NM gevär 6,5 2019
Vi har ännu inte fått klartecken till skjutfältet för att annan verksamhet är för närvarande
inbokat där. Ärendet bevakas av Lars Lennartsson.
- Skjutprogram 2019
Till nästa möte uppmanas grenledarna att presentera skjutprogrammet så långt det färdigt.
13. Nästa möte, G-sekt och SDF
Nästa G-sekt. möte den 21 november kl. 18.30 på Revingehed.
Nästa SDF möte 17/10 kl. 18.30 i Sjöbo, Lars representerar gevärssektionen.
14. Mötets avslutning
Lars tackade deltagarna för ett intensivt och bra möte och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande:

Vid protokollet:

Justeras:

Lars Lennartsson

Bo Högberg

Lennart Albinsson
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