Verksamhetsberättelse
för
Strängnäs Jaktskytteklubb 2014
Styrelsen för Strängnäs Jaktskytteklubb får härmed avge följande berättelse över verksamheten under år 2014.
ÅRSMÖTE

Årsmötet hölls den 29 mars 2014 under ledning av mötesordförande Tommie Bäck och med
44 medlemmar närvarande. Som avrundning på mötet förrättades prisutdelning. Årsmötesprotokollet har varit anslaget i klubbhuset.
STYRELSEN

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
Tommie Bäck
ordf.
Håkan Hedlund
vice ordf.
Inger Öberg
kassör
Henning Lundberg
sekreterare
Sture Larsson
ledamot
Håkan Nilsson
ledamot
Torbjörn Svensk
ledamot
Henrik Ahonen
suppleant
Kenneth Grundblad
suppleant

tfn 0708-14 05 23
tfn 070-644 68 90
tfn 0152-32 4 56
tfn 070-642 03 15
tfn 0152-52 014
tfn 0159-31 125
tfn 0152-43 086
tfn 072-572 02 08
tfn 076-819 71 70

Bengt-Erik Oskarsson och webmaster Olle Johansson har regelmässigt adjungerats till styrelsens sammanträden.
Tommie Bäck avgick pga. hälsoskäl som ordförande 23 oktober. Han ersattes av Håkan Hedlund som innehöll ordförandeposten fram till årsmöte 2015.
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.
Ungdomsverksamhet: 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, Inger Öberg och Olle Johansson.

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
Jägarexamenutbildning: Sture Larsson
Provledare: Stig Sjöström, Per Carlsson och Jesper Hedvall.
Nyckelansvarig: Torbjörn Svensk.
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

Under året har genomförts medlemsvärvning. Vi vill ha fler medlemmar och framför allt ungdomar. 17 nya medlemmar har regelbundet deltagit i ungdomsskyttet. Detta har resulterat i en
medlemsökning på 70 personer. Antalet medlemmar vid årets slut var 434, varav 33 kvinnor.
STYRELSE- OCH PLANERINGSSAMMANTRÄDEN

Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sammanträden samt flera planeringsmöten.
Fortifikationsverket vill att jaktskytteklubben flyttar sin verksamhet och har föreslagit en ny
plats vid Brunna. Styrelse och arbetsgrupp har under året arbetat med att få fram en kalkyl och
arrendekontrakt för nytt jaktskyttecenter. Arbetet fortsätter.
Ungdomsvärvning har gett resultat. Vi har idag 36 ungdomar under 25 år. Därutöver har flera
deltagit ”prova på” i ungdomsverksamheten. Klubben har under året hyrt simulator och besökt
ungdomsgårdar och skolor. Detta harvarit uppskattade träffar och styrelsen har tagit beslut att
inhandla en egen simulator.
För att stimulera fler kvinnor att träna på skjutbanan, har vi skickat ut en inbjudan till våra
kvinnliga medlemmar och de kvinnor som tagit Jägarexamen på Klinkeboda de senaste 2
åren. De har inbjudits till träningsskytte under onsdagskvällar under maj-augusti. Detta har
varit positivt så tjejskyttet fortsätter under 2015.
Klubben har investerat i två nya Beomat lerduvekastare.
ARRENDET

Arrendeavtalet med Fortifikationsverket löper på ett år i taget, med förfall 2015-03-31. 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 2015 års verksamhet.
TÄVLINGSVERKSAMHETEN

Nedanstående tävlingar har genomförts:
Gyttorp Cup Jägarduvan
Påsksmällen skeet
Klubbmästerskap jaktstig Sidhem
Bengt-Erik Oskarssons VP N skeet

Klubbmästerskap N trap
Klubbmästerskap N skeet
Klubbmästerskap viltmål 50 m
Norma Cup
Klangenstams VP trap och älg
Klubbmästerskap jaktkombination
Klubbmästerskap viltmål 80 m
Följande tävlingar har inställts 2014: KM kompaktsporting, Klinkebodajakten kula klass 1.
KLUBBMÄSTARE

Klubbmästare 2014 år är:
Nordisk skeet
Nordisk trap
Viltmål 80 m
Viltmål 50 m
Jaktkombination
Jaktstig Sidhem:
Öppen klass
Yngre oldboys
Äldre oldboys

Rasmus Holm
Per Carlsson
Håkan Hedlund
Håkan Hedlund
Håkan Hedlund
Jimmy Bjur
Håkan Hedlund
Bosse Lidholm

och
Storklubbmästare

Håkan Hedlund

RESULTAT FRÅN ÖVRIGA TÄVLINGAR
Fullständiga resultatlistor finns på hemsidan
ÄLGBANAN

Älgbanan har, förutom vid tävlingarna, använts flitigt för träning och märkestagning. Totalt
har 202 skyttar protokollförts för 2.795serier vid skjutning. Av dessa har 72 klarat guldmärket, 67 silvermärket och 26 bronsmärket. Med den nya aukustiska markeringssystemet har
väntetiderna väsentligt kortats ner.
LERDUVEBANORNA

På lerduvebanorna har under året skjutits 36.072 duvor.
JÄGAREXAMEN

Klubben har tre godkända provledare. Dessa är Stig Sjöström, Per Carlsson och Jesper Hedvall. Dessa har examinerat godkända prov: Teoriprov: 35 st. Praktiska prov: 33 hagelgevär, 32
grundprov kulgevär och 36 högviltsprov kulgevär.
EKONOMI

Årets resultat, efter avskrivningar och räntor, uppgår till +19.781,97 kr . Det egna kapitalet
uppgår till 539.360 kr och likvida medel till 183.677 kr. I övrigt hänvisas till resultat- och
balansräkning.

Klubben har låtit påbörja en beräkning om vad det kostar att anlägga en ny skjutbana. En del
kostnader för detta har tagits under 2014 och kommer att fortgå under 2015.
Klubben bedöms stå inför betydande investeringar i framtiden. Vad som skall ske och när det
skall ske beror på utfallet av förhandlingarna med Fortifikationsverket. Vi behöver ha ett avtal om arrentid på minst 10 år. Detta på grund av att bidragsgivare kräver nämnda arrendetid
för att lämna de bidrag som fordras för nybyggnad/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 och av föreningens medlemmar är 74 % fyllda 50 år. Detta
innebär att vi och jägarkåren behöver fortsätta att arbeta aktivt för en föryngring i klubben.
Det är många som kommer och skjuter upp för älgmärket. Det är bra. Övning ger färdighet.
Vi uppmanar alla att inte vänta med övnings- och märkeskyttet 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 kan Du i lugn och ro träna Ditt skytte för att öka skjutskickligheten. Och, väntetiderna
blir kortare.
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 2015-02-01
Strängnäs Jaktskytteklubb
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