Verksamhetsberättelse
för
Strängnäs Jaktskytteklubb 2012
Styrelsen för Strängnäs Jaktskytteklubb får härmed avge följande berättelse över verksamheten under år 2012.
Årsmöte
Årsmötet hölls den 13 mars 2012 under ledning av mötesordförande Lennart Hållén och med
17 medlemmar närvarande. Till ny hedersmedlem i klubben valdes Sture Larsson för hans
mångåriga insatser, inte minst som ansvarig för klubbens ungdomsverksamhet. Som avrundning på mötet förrättades prisutdelning. Årsmötesprotokollet har varit anslaget i klubbhuset.
Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
Jörgen Larsson
Inger Öberg
Henning Lundberg
Håkan Nilsson
Sture Larsson
Håkan Hedlund
Kenth Slotthed
Torbjörn Svensk
Tommie Bäck

ordf.
tfn 0152-14136
kassör
tfn 0152-324 56
sekreterare tfn 070-642 03 15
v.ordf.
tfn 0159-31125
och ungdomsansvarig
ledamot
tfn 0152-520 14
och ungdomsansvarig
ledamot
tfn 070-644 68 90
ledamaot
tfn 070-579 97 99
suppleant
tfn 0152-43086
suppleant
tfn 0152-40523

Bengt-Erik Oskarsson har regelmässigt adjungerats till styrelsens sammanträden.
Kommittéer:
Hagelbanor: Ove Eriksson, Ove Holmlin och Conny Andersson
Kulbanor: Håkan Hedlund, Lars-Erik Pettersson och Lennart Hållén
Fastighet: Bengt-Erik Oskarsson, Stig Sjöström och Hasse Johansson
Tävling: Lars-Erik Pettersson, Hans Hellsberg och Henning Lundberg.
Ungdomsansvariga: Sture Larsson och Håkan Nilsson
Bokning av banor och klubbstuga: Bengt Amnestål
Säkerhet: Mats Larsson Hammarsten och Kenth Slotthed
Sponsring: Håkan Hedlund och Kenth Slotthed
Övriga funktionärer:
Revisorer: Lennart Eliasson och Lars-Erik Pettersson.
Ombud i Strängnäs idrottsallians: Utses av styrelsen vid behov.
Ombud i Södermanlands Skyttesportförbund: Lars-Erik Pettersson.
Ombud i Södermanlands Jaktvårdsförening: Sture Larsson
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Pressombud: Jörgen Larsson med Bengt-Erik Oskarsson som ersättare
Jägarexamen: Klubbens provledare har varit Stig Sjöström samt Per Carlsson och Jesper
Hedvall som tillkommit under året.
Antalet medlemmar vid årets slut var 357, en minskning med 1 från föregående år, varav 20
kvinnor och 9 ungdom (under 20 år).
Sammanträden
Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden.
Vid dessa sammanträden beslutade styrelsen bland annat att:
– till årsmötet framföra ett förslag om att utse Sture Larsson till hedersledamot i klubben.
– ansluta föreningen till Riksidrottsförbundets dataservicetjänst IdrottOnLine.
– enligt bemyndigande från årsmötet komplettera styrelsen med ledamot som inte kunde väljas
på årsmötet. Till suppleant för en period om ett år valdes Tommie Bäck.
– ingå ett samarbete med Sörmlandsidrotten, Sisu, som företräder och utbildar den organiserade
idrotten i Södermanland.
– utöka förrådsutrymmena med en container som placeras vid trapbanan
– ansluta klubben till Svenska spels nya sponsringavtal, SVEA.
– undersöka förutsättningarna för att uppgradera anläggningen, och då i synnerhet älgbanan.
– i samarbete med Sisu arrangera en utbildnings-week end för styrelsen under mars månad 2013.
Arrendet
Arrendet löper på ett år i taget, med förfall 2013-03-31. Avtalet ska sägas upp senast tre månader före arrendetidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med ett år i sänder.
Avtalet har inte sagts upp av någon part inför 2013 års verksamhet.
Avlysning av banorna
Försvaret har använt skjutfältet mycket under verksamhetsåret, men det känns som att man har
försökt att lägga skjutningarna så att påverkan på oss ska bli så minimal som möjligt. Följande
tävlingar har ställts in på grund av avlysningar: Nationell skeet, Jaktkombinationen och Klinkebodajakten. Dessutom har ett antal träningstillfällen för daglediga och hagelträning på tisdagar
fått ställas in samt har några uthyrningar av banorna till enskilda jaktlag påverkats.
Avlysning av banorna har meddelats till styrelsen och skjutledarna av Bengt Amnestål. Avlysningen kan också ses på klubbens hemsida: www.strangnas-jsk.se

Verksamheten d v s skyttet
Klubbens interna tävlingar har genomförts enligt uppgjort program. Dock fick vi även i år
ställa in ett antal tävlingar pga. av för få eller inga deltagare.
Separat prislista finns tillgänglig på årsmötet och i klubbstugan. Här förtjänar dock att nämnas
de olika klubbmästarna:
Nationell skeet
Inställd
Nordisk trapp
Per Karlsson
Kompaktsporting
Peder Brännström
KM i älg, 80 m
Håkan Hedlund
Viltmål 50 m
Håkan Hedlund
Jaktkombination
Inställd
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Klinkebodajakten

Inställd

Storklubbmästare:

Håkan Hedlund

I kampen om storklubbmästartiteln har deltagit 17 skyttar. Håkan tog titeln tack vare sitt fina
kulskytte där han vann både viltmål 50 m och älg. Håkan vann på 23 poäng före tvåan Ove
Eriksson på 22 poäng som han erövrade genom sitt jämna skytte i både kula o hagel.
Övriga tävlingar
Påsksmällen
Carl-Gustav älgen VP
Klangenstams VP
Bengt-Erik Oskarssons VP

Hans Hellsberg
Peder Brännström
Peder Brännström
Lars Larsson

Jägarduvan, juniorer
öppen klass
veteran
dam

Rasmus Holm
Conny Andersson
Lars Klintberg, Nykvarn
Inger Öberg

Årets riksfinal i Gyttorps Cup Jägarduvan som avgjordes på Jägareförbundets anläggning
i Öster Malma blev en stor framgång för en av våra juniorer, Rasmus Holm. Han vann juniorklassen på 46 poäng av 48 möjliga före Axel Grenestam från Trosa på 41 poäng. En strålande
insats av Rasmus som med det resultatet också placerade sig som femte bästa skytt av totalt
130 skyttar. Övriga Strängnässkyttar som deltog var Lars Larsson, Ove Eriksson, Jan Andersson och Ove Holmlin.
Älgbanan har använts flitigt både för träning och märkestagning. I år är det många fler skyttar
233 (180) som försökt erövra älgmärket. Det har bokförts 2 946 (2 395) serier utöver det
skytte som ingått i olika tävlingar. Guldmärket klarades av 80 (57), silver av 60 (50) och
brons av 60 (38) skyttar. 33 (35) skyttar sköt 266 (243) serier utan att klara godkänt, vilket
ligger kvar på förra årets höga tal. Antalet skyttar som klarade guld- och silvermärket var 30
procent fler i år jämfört med föregående år 140 (107). Totalt ökade antalet godkända skyttar
med drygt 38 procent till 200 st.(145).
På lerduvebanorna har verksamheten på skeet- och sportingbanorna varit i stort sett oförändrade och på trappbanan fortsätter ökning pga. den fortsatt ökade aktiviteten på onsdagarna.
Ungdomsutbytet, D´shooters, mellan länets klubbar har fortsatt under 2012, trots att anslutning från någon klubb varit lite sämre. Deltagande klubbar är i den här formen av jaktskytte
för ungdomar är Flen, Gnesta, Strängnäs och Trosa. Utbytet sker som en lagtävling i hagelskytte och i disciplinerna; skeet, sporting och trap.
Lagen består som regel av fem ungdomar och vårt lag är uppbyggt på ”veteranerna” Rasmus
Holm, Hampus Nilsson och Erik Andersson. Utbytet avslutas varje höst med en tävling, som
våra ungdomar nu har vunnit tre år i rad, och är lika med alla år som utbytet pågått.
Ungdomsskyttet leds av Sture Larsson och Håkan Nilsson med målsättning att få så många
unga jägare som möjligt att intressera sig för regelbunden träning inom jaktskyttet och inte
minst; samtidigt göra det under gemytliga former.
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Onsdagsgänget är klubbens ”daglediga”, som träffas varje onsdagsförmiddag under gemytliga former. Antalet deltagare i skyttet med de ”daglediga” fortsätter att öka på trapp- och
älgbanan. Regelbunden träning vidmakthåller eller förbättrar skyttekunnandet! Vi välkomnar fler nya daglediga!

Övrigt
Jägarexamen
Under året har nya provledare tillkommit, Per Carlsson och Jesper Hedvall, som tillsammans
med Stig Sjöström nu är klubbens godkända provledare. Därutöver har även Alpo Syväjärvi
från Jägarförbundets krets deltagit i verksamheten.
Antalet avlagda prov för Jägarexamen var betydligt fler under året än föregående år. 41 (32)
personer har avlagt teoriprovet, 32 (21) hagelprovet, 30 (21) grundprovet för kula, 32 (22)
högviltsprovet och 8 (11) har gjort omprov i skjutning. Totalt har klubben fått 8 285 kr i ersättning för verksamheten.
Ekonomi
Årets resultat, efter avskrivningar och räntor, uppgår till 82058 kr. Det goda resultatet beror
på ökade medlemsavgifter med 33 850 kr, försäljning av ammunition med 10 415 kr och Jägarexamen med 9 215 kr samt minskade externa kostnader med 21 275 kr. Årets avskrivningar uppgår till 17 916 kr och därmed är samtliga lösa inventarier utom klubbstugan avskrivna.
Klubbens ekonomi är stabil och med en god likviditet. Det egna kapitalet uppgår till 623 990
kr och likvida medel till 248 242 kr. I övrigt hänvisas till bilagda resultat- och balansräkning.
Slutord
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla skjutledare, instruktörer och övriga medlemmar, ingen nämnd och ingen glömd, som hjälpt till med verksamheten. Utan era insatser kan ingen verksamhet bedrivas.
Klubben har en stabil medlemsbas, och av föreningens 357 medlemmar är > 75 % eller 269 st
fyllda 50 år. Detta innebär att vi och jägarkåren har ett litet problem med föryngringen. Inför
kommande år skulle det vara bra om vi alla försökte att få lite yngre personer och inte då
minst ungdomar till skjutbanan och även som medlemmar.
Bland våra medlemmar har vi kunnat notera att det är fler och fler som kommer och skjuter
upp för älgmärket, och det är bra för övning ger färdighet. Vi uppmanar alla att inte vänta med
övningskyttet till sista månanden o/e dagarna före älgjakten. Kom gärna tidigare! Våra banor är öppna från maj månad och trängseln är då inte så stor och du kan i lugn och ro anpassa
ditt skytte till olika moment och lägen för att öka den skjutskicklighet.
Vi har i klubben en stabil ekonomi och inför kommande verksamhetsår har styrelsen beslutat
att se över anläggningarnas status för att se vad vi kan göra för att utveckla våra banor och
göra dem effektivare. Vi kommer successivt att redovisa våra åtgärder på vår hemsida.
Vi har fått en ny webbmaster och under början av 2013 kommer föreningens hemsida,
http://www.strangnas-jsk.se, att ändra utseende och genomgå andra förändringar. Målsättningen är att kunna erbjuda medlemmar och andra intresserade tydlig och lättillgänglig information om vår verksamhet och våra aktiviteter. Utöver våra klubbtävlingar kommer vi
även 2013 att satsa på Gyttorp Cup Jägarduvan och en kuljaktstig tillsammans med
Strängäsortens jägare. Vi räknar då med medlemmarnas uppslutning som funktionärer såväl
som deltagare i tävlingarna. Ju fler vi är som ställer upp desto trevligare blir det.
För att lyckas föra verksamheten framåt behöver vi fler medlemmar och framför allt medlemmar som engagerar sig i vår verksamhet! Ta därför med dig dina jaktlagskompisar och
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ungdomar, som är intresserade av jakt och skytte, och kom till våra aktiviteter där du får träffa
likasinnade. Vi har faktiskt trevligt när vi träffas på våra träningar och tävlingar samt inte
minst våra arbetsdagar.
Du, som dessutom har ett intresse av att mer aktivt vara med i verksamheten som skjutledare
eller på annan funktion i klubben, anmäl ditt intresse till någon i styrelsen. Vi behöver fler
aktiva medlemmar i klubben!
Strängnäs 2013-01-29
Strängnäs Jaktskytteklubb

/Jörgen Larsson
ordf.

/Inger Öberg
kassör

/Henning Lundberg
sekr.

/Håkan Nilsson
v.ordf.

/Sture Larsson

/Håkan Hedlund

/Kent Slotthed
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STRÄNGNÄS JAKTSKYTTEKLUBB
RESULTATRÄKNING

2012-12-31 2011-12-31

Intäkter
Försäljning av am. och duvor
Jaktstig och sportingstig
Medlems- och inträdesavgifter
Banavgifter och vapenhyra
Hyresintäkter och bidrag
Annonser
Jägarexamen
Kursverksamhet
Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter

128072
15593
126750
13155
900
9850
10850
2788
755
308713

1545
190785

Kostnader
Inköp av ammunition och duvor
Startavgifter, tävlingar
Materialkostnader
Årsavgifter
Övriga kostnader
Summa direkta kostnader

-118357
-5080
-16118
-2300
-3829
-145684

-62388
-1100
-16336
-1035
-7336
-88195

Fastighetskostnader
El
Försäkringspremier
Kontors- och förbrukningsmaterial
Porto o bankavgifter
Plaketter, representation m.m.
Reseersättningar
Summa externa kostnader
Summa kostnader

-25263
-15506
-7360
-6667
-3840
-1615
-7166
-67417
-213101

-73629
-24486
-6887
-10648
-6034
-6200
-9175
-137058
-225254

Resultat före avskrivn o räntor
Avskrivning inventarier
Avskrivning fastighet
Summa avskrivningar

95612
-7418
-10498
-17916

-34469
-6401
-10822
-17223

69203
9043
92200
8175
1800
7184
1635
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Ränteintäkter

4362

1579

Årets resultat

82058

-50113

STRÄNGNÄS JAKTSKYTTEKLUBB
BALANSRÄKNING PER

2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Klubbstugan
Inventarier

339421,00 349919,00
0,00
7418,00

Summa anläggningstillgångar

339421,00 357337,00

Omsättningstillgångar
Lager kulammunition
Lager hagelammunition
Lager lerduvor
Kassa
Bank
Summa omsättningstillgångar

2500,00
415,00
17030,00
31289,00
24290,00
20010,00
5770,00
5084,00
242472,58 136117,83
292062,58 192915,83

S:A TILLGÅNGAR

631483,58 550252,83

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

-541932,83 -592045,68
-82057,75
50112,85
-623990,58 -541932,83

Skulder
Ej inlösta kuponger
S.A EGET KAPITAL OCH
SKULDER

-7493,00

-8320,00

-631483,58 -550252,83
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