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Styrelsen har under året bestått av Jonas Olsson (Ordf), Anna-Karin Brandt (sek), 

Ronnie Adolfsson (kassör), Leif Nilsson och Per Eriksson/Elisabeth Westlund 

Året var återigen präglat av Corona men nu kan vi se en öppning av Nationella 

tävlingar, både Swe Cup och på regions nivå. Riksfinalen genomfördes i Dala Järna 

med representation av Region Västs ungdomar. 

Året inleddes traditionellt med SM tävlingar i Finnskoga IF regi på Idrefjäll med direkt 

sänd tv i både Sverige och Norge med miljonpublik. 

Regionen har under säsongen haft åkare med i världscup Linn Persson SK Bore., 

Mona Brorsson Finnskoga IF, Oskar Brandt I2 IF Karlstad, Emil Nykvist SK Bore och 

Viktor Brandt I2 IF Karlstad.. 

I IBU cupen har Annie Lindh Finnskoga IF, Emil Nykvist SK Bore, Emma Nilsson SK 

Bore, Oskar Brandt I2 IF Karlstad, Emil Nykvist SK Bore och Viktor Brandt I2 IF 

Karlstad deltagit. 

Vid EM Nove Maesto deltog Emma Nilsson SK Bore, Annie Lindh Finnskoga IF, 

Oskar Brandt I2 IF Karlstad, Emil Nykvist SK Bore och Viktor Brandt I2 IF Karlstad.. 

Vid SM i Piteå blev det medaljer till Region Väst genom Emma Nilsson, Mona 

Brorsson, Oskar Brandt, Viktor Brandt och Emil Nykvist. 

Det har under året inhandlats kläder för att användas vid Riksfinalen   

Jonas Olsson 

Ordförande RVSSF 
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I2 IF Karlstad 

Skidskyttesektionens verksamhetsberättelse 2021-2022 

Idrottsmässigt ett ytterligare konstigt år pga pandemin som påverkar mycket verksamhet, många 

läger och nationella tävlingar inställda. Hösten/Vintern 2021 startades en del aktivitet upp men de 

flesta läger hölls inom Sveriges gränser. 

Sportsliga framgångar 

Säsongen 2021-2022 började bra för både Oskar och Viktor iom ett besked tidigt i Maj 2021 att de 

båda blev uttagna till Svenska Skidskytte förbundets landslag, Oskar till A-laget och Viktor till U-

laget(Utvecklingslag). En utmaning men också en otrolig uppmuntran att få förtroendet av förbundet 

att potential och utveckling finns. 

Hård sommar träning startade redan 1:aMaj med många timmar, cykel, löpning, rullskidor, styrka och 

skytte. Sommaren följde med många läger, men de flesta på hemmaplan i Östersund för att 

minimera risk av Covid smitta. I slutet av sommaren var båda på höghöjdsläger i Frankrike i 2-3 

veckor. Oskar och A-laget var i Pyreneerna och Viktor var i Alperna. Bra grund och mängd. 

Rullskidskytte SM hölls i Sollefteå där båda bröderna stod på startlinjen. Båda med hård 

sommarträning i benen och Viktor i sitt första seniormästerskap. Hela tävlingshelgen sändes på 

Expressen TV, vilket är jättekul för sporten. Efter helgen kunde vi summera att Bröderna Brandt 

verkligen presenterade sig, mycket TV tid, framskjutna placeringar och med hopp om mer i 

kommande tävlingar. Viktor tog ett SM silver bakom Sebastian Samuelsson på sprinten, fin åkning 

och med ett nollskytte. 

               
 

Efter säsongsstarten i Idre i November med fina placeringar för bröderna, så blev Oskar uttagen att 

åka Världscupen och Viktor att åka IBU cupen, cupen under Världscupen. Oskar har verkligen tagit 

kliv i sin utveckling och då främst skidåkningen, har haft 7:e bästa åktid och vid annat tillfälle 11:e 

bästa åktid i Världscupen. Skyttet är en del som får utvecklas och få det att fungera på de stora 

arenorna. När dagen finns, då finns det potential för en riktigt bra placering på Världscupen, som 

bäst hittills har Oskar varit 34:a i Världscupen i Kontilahti. 

 

 



I2 IF Karlstad 

 

                  

Viktor har också haft en hög utvecklingskurva, alltid varit en stabil skytt så här är det skidåkning som 

utvecklats mest. I premiären i IBU cupen så kom Viktor på en 7:e plats i Idre, en överraskning för 

många och verkligen en topp prestation. Följde upp med fina resultat i de följande IBU cuperna, bla 

2:a i Singelmix med Bettan Högberg och som också resulterade i att bli uttagen för Premiär i 

Världscupen i Antholtz. Nu var det ju det där med Corona och tyvärr fick Viktor vända på den 

Italienska gränsen, då en ledare testats positiv. Så premiären har han kvar, men hoppas på nytt 

förtroende. 

Säsongen avslutades med SM i Piteå. I2 IF kunde åka hem de 100 milen med SM medaljer i bagaget. 

Oskar Silver i masstart och Viktor Guld i Sprint, där Oskar fick ett Silver. 

Skön avslutning på säsongen ! 

Funktionärs Uppdrag 

• Under 2 dagar jobbade klubben med Klarälvsloppet, cykel och rullskidtävling 

• I2 IF jobbade på IBU cupen i Idre, där klubben ställde upp med 4 funktionärer 

Prova På Skidskytte 

Ingen aktivitet 

Från Skidskytte sektionen tackar vi de aktiva, ledare och annan support och ser fram emot 2021. 

Sektionsansvarig  

Per-Olov Forsman 

 

 

 

 



 

 

 

 



Verksamhetsberättelse SK Bore skidskytte säsongen 2021/2022 

Tävlingar och egna arrangemang 

Tack vare att Covid-19 pandemin till slut gav vika kunde vi få en hyfsat normal vintersäsong. 
Det har i Sverige genomförts GDV cup, SWE cup och USM, JSM och SM. SK Bore genomförde både 
GDV cup och SWE cup under vintern. 
 
Seniorer: 
Kronan på verket denna säsong är så klart OS-guldet i Stafett genom Linn Persson. Vilken fantastisk 
prestation av vår Linn tillsammans med hela Svenska laget. Att det även fanns en till Värmlänning i 
laget genom Mona Brorsson gjorde inte saken sämre. Linn har även under säsongen flera top 5 och 
top 10 placeringar i VC.  
 
Men vi har även haft fler fantastiska prestationer från våra seniorer. 
Både Emil Nykvist och Emma Nilsson har representerat Sverige framgångsrikt i både VC och IBU cup 
under säsongen.   
För Emil Nykvist har det resulterat i bland annat en 10:e plats på IBU cup Supersprint i Lenzerheide. 
Han var dessutom med och tog en 3:e plats i mix-stafetten i Ridnau. 
För Emma Nilsson har det blivit hela 9st top tio placeringar i IBU cup under säsongen, mycket 
imponerande. 
Dom gjorde båda dessutom en mycket bra insats under SM-veckan som resulterade i silver i Single-
mix, samt en 3:e plats för Emil i Sprint. Det blev oxå många fina minuter i SVT med bra reklam för 
klubben.  
 
Juniorer: 
På Junior sidan har vi en mycket lyckad första säsong för Filip Eriksson vilket resulterade i både cup-
vinst och JSM-guld. Totalt 5 medaljer på JSM för Filip! Filip fick genom sina fina resultat representera 
Sverige i landskampen mot Finland som genomfördes under JSM i Sollefteå. 
JSM-guld tog även vår egen Stina Nilsson under sin första säsong som Skidskytt, vilket genombrott! 
Det blev dessutom en mycket fin 3:e plats på JSM mix-stafett för Julia Björn och Filip Eriksson. Vilket 
team! 
 
Ungdomar: 
 Våra ungdomar har tävlat flitigt i GDV cup och SWE cup när tillfälle gavs. Några av våra ungdomar 
begav sig oxå till Sollefteå för USM. Det blev inga medaljer men många bra resultat och  en mycket 
trevlig helg som sporrar dom att satsa vidare. 
 
Träning: 
Vi har haft ca 15 st ungdomar som har tränat minst en gång i veckan.  
Ungdomsträningen har delats upp i en yngre och en äldre grupp för att få bra/kul träning för alla. När 
tillfälle funnits så har vi tränat gemensamma stafetter hela gruppen. Träningen har till stor del skötts 
av våra juniorer med Wilma Björn i spetsen och så klart flera föräldrar. 
 
Våra Juniorer bedriver det mesta av sin träning vid Stjerneskolans skidskyttegymnasium. Våra 
seniorerna bor i Östersund för träning med landslagsgrupperna och Mitt Universitetet. 
 
Administration/Ekonomi: 
Skidskyttesektionen har haft flertalet sektionsmöten under året, flera via Teams. För att finansiera 
vår verksamhet så har vi gemensamt med de andra sektionerna i klubben sålt Ullmax kläder och New 
Body, Sommarlotter och Bingolotter. Tack vare att Pandemin lugnat ner sig har vi även arrangerat 
Borejoggen och Torsby marknad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


