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Verksamhetsberättelse
för
Strängnäs Jaktskytteklubb 2013
Styrelsen för Strängnäs Jaktskytteklubb får härmed avge följande berättelse över verksamheten under år 2013.
ÅRSMÖTE

Årsmötet hölls den 12 mars 2013 under ledning av mötesordförande Jörgen Larsson och med
27 medlemmar närvarande. Som avrundning på mötet förrättades prisutdelning. Årsmötesprotokollet har varit anslaget i klubbhuset.
STYRELSEN

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
Tommie Bäck
ordf.
Kenth Slotthed
vice ordf.
Inger Öberg
kassör
Henning Lundberg
sekreterare
Sture Larsson
ledamot
Håkan Nilsson
ledamot
Håkan Hedlund
ledamot
Torbjörn Svensk
suppleant
Sixten Skullman
suppleant

tfn 0708-14 05 23
tfn 070-579 97 99
tfn 0152-324 56
tfn 070-642 03 15
tfn 0152-520 14
tfn 0159-31125
tfn 070-644 68 90
tfn 0152-43086
tfn 070-688 34 44

Bengt-Erik Oskarsson och webmaster Olle Johansson har regelmässigt adjungerats till styrelsens sammanträden.
KOMMITTÉER

Sammankallande för respektive kommitté anges först.
Hagelbanor: Conny Andersson, Ove Eriksson, Ove Holmlin och Hampus Nilsson.
Kulbanor: Håkan Hedlund, Torbjörn Svensk och Henrik Ahonen.
Tävlingar: Henning Lundberg, Håkan Hedlund och Conny Andersson.
Klubbstugan: Kent Slotthed, Bengt-Erik Oskarsson, Stig Sjöström, Hasse Johansson och
Tommy Karlsson.
Ungdomsverksamhet: Håkan Nilsson, Sture Larsson, Hampus Nilsson och Rasmus Holm.
Bokning av banor och klubbstuga: Bengt Amnestål och Bengt-Erik Oskarsson.
Säkerhet: Jörgen Larsson och Mats Larsson Hammarsten.
Sponsring: Håkan Hedlund, Tommie Bäck och Bengt-Erik Oskarsson.
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ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Revisorer: Lennart Eliasson och Lars-Erik Pettersson.
Valberedning: Jörgen Larsson, Conny Andersson och Henrik Ahonen.
Webbmaster: Olle Johansson - hemsida www.strangnas-jsk.se
Jägarexamen: Sture Larsson.
Provledare: Stig Sjöström, Per Carlsson och Jesper Hedvall.
Nyckelansvarig: Torbjörn Svensk.
Ombud i Strängnäs idrottsallians: Utses av styrelsen vid behov.
Ombud i Södermanlands Skyttesportförbund: Lars-Erik Pettersson.
Ombud i Södermanlands Jaktvårdsförening: Sture Larsson.
Brandskyddsansvariga: Bengt-Erik Oskarsson och Stig Sjöström.
Pressombud: Tommie Bäck med Bengt-Erik Oskarsson som ersättare
ANTALET MEDLEMMAR

Antalet medlemmar vid årets slut var 364, vilket är en ökning med 7 från föregående år, varav
22 kvinnor och 8 ungdom (under 20 år).
STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden.
Vid dessa sammanträden beslutade styrelsen bland annat om:
-Antagande av arbetsordning, vilken kompletterar stadgarna.
-Inköp och installation av ny drivanordning jämte akustiskt markeringssystem till älgbanan.
-Ansökan till SörmlandsIdrotten och Älgvårdsfonden om bidrag för investeringarna på älgbanan.
-Utökning med tre nya skytteinstruktörer, vilka under året genomgått utbildning på Öster Malma.
-Anordnande av Riksfinalen i Norma Cup.
-Förhandlingar med Fortifikationsverket och Strängnäs kommun för att undvika verksamhetsstörande avlysningar.
ARRENDET

Arrendeavtalet med Fortifikationsverket 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 2014 års verksamhet.
AVLYSNING AV BANORNA

Försvaret har använt skjutfältet mycket under verksamhetsåret. Våra skjutbanor har legat under
risk vid åtskilliga tillfällen. Med anledning härav har 24 % av träningarna och en tävling inte
kunnat genomföras.
Avlysning av banorna har meddelats till styrelsen och skjutledarna av Bengt Amnestål. Avlysningen kan också ses på klubbens hemsida: www.strangnas-jsk.se
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TÄVLINGSVERKSAMHETEN

Fullständiga resultatlistor för samtliga tävlingar finns på hemsidan.
Nedanstående tävlingar har genomförts:
Gyttorp Cup Jägarduvan
Klubbmästerskap Nordisk trapp
Klubbmästerskap Nationell skeet
Klubbmästerskap viltmål 50 m
Norma Cup
Klangenstams VP trapp och älg
Klubbmästerskap jaktkombination
Klubbmästerskap viltmål 80 m
Klubbmästerskap jaktstig Sidhem
Riksfinalen i Norma Cup
Följande tävlingar har inställts 2013: Påsksmällen skeet, Bengt-Erik Oskarssons VP, CarlGustav-älgen VP, Klinkebodajakten kula och Klubbmästerskap kompaktsporting.
KLUBBMÄSTARE

Klubbmästare år 2013 är:
Nationell skeet
Nordisk trapp
Viltmål 80 m
Viltmål 50 m
Jaktkombination
Jaktstig Sidhem
öppen klass
Yngre oldboys
Äldre oldboys

Bengt-Erik Oskarsson
Jan-Åke Abrahamsson
Håkan Hedlund
Håkan Hedlund
Henrik Ahonen
Håkan Hedlund och Per Carlsson
Anders Kroné
Bosse Lidholm

och
Storklubbmästare

Håkan Hedlund

Håkan Hedlund tog storklubbmästartiteln tack vare sitt fina kulskytte där han vann både viltmål 50 m och 80 m samt jaktstig öppen klass.
RESULTAT FRÅN ÖVRIGA TÄVLINGAR
Gyttorp Cup Jägarduvan (300 startande)

juniorer
öppen klass
yngre oldboys
veteraner
damer

Rasmus Holm
Reima Vuonisalo
Stephan Lindberg
Stig Sjöström
Lisbeth Lööv

Norma Cup (100 startande)
öppen klass

Erik Karlsson

4(5)
damer
juniorer
yngre oldboys
Veteraner

Inger Eriksson
Robin Klingström
Leif Nilsson
Bror Gustavsson

Klangenstams VP
Per Carlsson
ÄLGBANAN

Älgbanan har, förutom vid tävlingarna, använts flitigt både för träning och märkestagning.
Totalt har 187 skyttar protokollförts för 2.169 serier vid övningsskjutning och märkestagning.
Av dessa har 53 klarat guldmärket, 47 silvermärket och 50 bronsmärket.
Under året har en ny drivanordning och ett nytt akustiskt markeringssystem installerats. Driftsäkerheten har därmed höjts och markeringen går snabbt och är nu mer tillförlitliga.
LERDUVEBANORNA

På lerduvebanorna har verksamheten på skeet- och sportingbanorna minskat något och på
trappbanan fortsätter ökningen på grund av aktiviteten på onsdagsträningarna.
ONSDAGSTRÄNINGARNA

Dessa träningar, som fortsätter att samla många skyttar, äger rum på onsdagsförmiddagarna.
Många onsdagar tränades det samtidigt på 80- och 50-meters- samt trappbanan.
JÄGAREXAMEN

Klubben har tre godkända provledare. Dessa är Stig Sjöström, Per Carlsson och Jesper Hedvall. Dessa har examinerat 40 nyblivna jägare.
EKONOMI

Årets resultat, efter avskrivningar och räntor, uppgår till -104.413 kr. Vid bedömning av resultatet skall beaktas att kostnaderna för inköp och installation av ny drivanordning jämte akustiskt markeringssystem på älgbanan kostnadsförts i sin helhet. Bokfört värde på stugan har
skrivits ner med 10.183 kronor.
Klubbens ekonomi är stabil och likviditeten god. Det egna kapitalet uppgår vid utgången av
verksamhetsåret till 519.578 kr och likvida medel till 128.094 kr. I övrigt hänvisas till bilagda
resultat- och balansräkningar.
Klubben bedöms stå inför betydande investeringar i framtiden. Vad som skall ske och när det
skall ske beror på utfallet av förhandlingarna med Fortifikationsverket och Strängnäs kommun. Klubben är angelägen om att störningarna i verksamheten orsakade av att banorna ligger
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under risk från övningsfältet måste upphöra. Endera måste klubben flytta sin verksamhet med
de kostnader det innebär med flytt och nyetablering. Annars måste skjutriktningarna på övningsfältet ändras så att skjutbanorna inte hamnar under risk och klubben erhålla avtal med
Fortifikationsverket om arrendetid om 10 år. Sistnämnda på grund av att bidragsgivare kräver
så lång arrendetid för att lämna de bidrag som erfordras för uppgradering av skjutbanorna.
SLUTORD

Styrelsen tackar 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. Av föreningens medlemmar är cirka 75 % fyllda 50 år.
Detta innebär att vi och jägarkåren behöver arbeta aktivt för en föryngring i klubben.
Kommittén för ungdomar har anordnat aktiviteter på skolor och ungdomsgårdar för att väcka
ungdomarnas intresse för skytte. Aktiviteten fortsätter även 2014.
Förberedelser har skett för att öka intresset hos damerna i klubben och rekrytera flera damer.
Planerade aktiviteter påbörjas under våren 2014. Skytteträning för damer skall enligt träningsschemat äga rum klockan 17.30 på onsdagar. Enligt intentionerna skall skyttetränare finnas
engagerade på onsdagskvällarna.
Det är många som kommer och skjuter upp för älgmärket. Det är bra. Övning ger färdighet.
Vänta dock inte med övningsskyttet och märkestagningen till sista månanden, eller rent av
sista dagarna, före älgjakten. Kom tidigare! Våra banor är öppna från och med maj och trängseln är i början av säsongen inte så stor. Om Du kommer under första halvan av säsongen har
Du bättre förutsättningar för att få träna i lugn och ro.
För att lyckas med verksamheten behöver vi fler medlemmar och framför allt medlemmar
som engagerar sig i vår verksamhet! Ta med Dina jaktkamrater och kom till våra aktiviteter.
Vi har mycket trevligt när vi träffas på våra träningar, tävlingar och arbetsdagar.
Strängnäs 2014-02-19
Strängnäs Jaktskytteklubb
Tommie Bäck
ordf.
Kent Slotthed
v.ordf.

Inger Öberg
kassör
Håkan Nilsson

Henning Lundberg
sekr.
Sture Larsson

Håkan Hedlund

