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Vår verksamhetsidé 
Svenskt Skidskytte ska bredda skidskytte genom starka regioner och föreningar i hela landet, 
popularisera skidskytte genom att arrangera hållbara evenemang i världsklass samt skapa 
förutsättningar för eliten att nå internationell toppklass.  

 

Vår vision    
Sverige - Världsledande i skidskytte  

 

Våra kärnvärden 
• Nytänkande 

• Gemenskap 

• Framgångsrik  

• Engagerande  

 

Våra prioriterade områden och övergripande mål 

• Idrottslig framgång  

Sverige ska vara en ledande nation i världen. 

• Starka regioner och föreningar  

Svenskt skidskytte ska bedriva verksamhet i hela landet. Svenskt skidskytte ska utbilda ledare 

av yttersta kvalité. 

• Framgångsrika evenemang    

Alla evenemang, från internationell toppnivå till lokala evenemang, ska arrangeras hållbart 

med kreativa lösningar för upplevelser i världsklass. 

• En hållbar ekonomi och organisation  

Svenska Skidskytteförbundet ska vara ett effektivt stöd till skidskyttesverige och bidra till att 

stärka regioner och distrikt. 

 

Hela den strategiska plattformen ”Strategi 2026” finns att läsa och ladda ner på www.skidskytte.se 

 

 
  



 

 
Sammanfattning 

Övergripande  
 
Vi har ett mycket speciellt år bakom oss där många drabbats på ett eller annat sätt av den pandemi som 
härjat. Trots detta kan SSSF summera verksamhetsåret som ett rekordens år, rekordens år i alla dess 
former! 
 
6 VM medaljer (2 brons, 3 silver, 1 guld) 31 Världscup pallplatser, svenska damerna vinner stafettcupen 
och är 2a i nationscupen.  
Många yngre åkare gör under säsongen fina prestationer, vi får också med oss ett brons från JVM.   
När Media och SVT summerar säsongen står det också klart att vi slår rekord i antalet TV tittare, intresset 
för skidskytte har aldrig varit större än vad det är nu!  
Inte nog med dessa rekord: När pandemin orsakat minskade aktiviteter för många idrotter kan SSSF 
presentera motsatsen, intresset bland barn och ungdomar är större än någonsin och vi ser en ökning på 
aktiviteter upp mot 15%.   
Detta trots pandemianpassad verksamhet och uteblivna tävlingar.   
Vi har jobbat med anpassningar och fokuserat på möjligheter  
 
Vi ställer inte in – vi ställer om  
 
Strategiska planen ”Strategi 2026” slutfördes och den presenterades i sin helhet vid årsmötet i augusti 
2020.  Under verksamhetsåret har arbetet med implementeringen av Strategi 2026 inom styrelsen, 
organisationen och skidskyttefamiljen.  
Den strategiska planen ska vara vägledande för Svenskt Skidskytte på alla nivåer. Syftet är att regioner 
och föreningar utgår från den övergripande planen när de arbetar fram egna planer och sätter sina mål. 
Även om regioner och föreningar kan göra olika prioriteringar ska de arbeta mot de övergripande 
områdena så att vi som idrott gemensamt förflyttar oss mot vår vision, vår verksamhetsidé och lever 
upp till våra kärnvärden.  
 
Kommittéarbetet inom grupperna har fortsatt: Internationellt, föreningsutveckling, tävling och 
arrangemang med ett regelutskott, samt anläggningsutskott  
 
Förbundet uppmärksammade prestationer utöver det vanliga och delade ut ”Årets” till: 

o Årets ledare - Björn Skogh, Region Jämtland Härjedalen  

o Årets skidskytt - Martin Ponsiluoma, Tullus SG 

o Årets förening - I 21 IF 

o Årets rookie - Stina Nilsson, Lima SKG 

 
I IBU: s organ är Olle Dahlin president (ordförande) i IBU Executive board (IBU:s styrelse). Kari Korpela 
sitter i IBU Technical Committée. Tommy Höglund, Erik Albinder, Kari Korpela och Ulrika Öberg ingår i 
IBU:s TD pool.  
 
Coronapandemin Covid-19 har påverkat verksamheten under året. SSSF har följt händelseutvecklingen 
noga och vidtagit dom åtgärder som behövts för att minimera påverkan på bolagets verksamhet. SSSF 
och BEAB har jobbat föredömligt och följt de riktlinjer och anvisningar som utfärdas av 
Folkhälsomyndigheten i samråd med Riksidrottsförbundet för att förhindra smittspridning. 
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Föreningsverksamhet  
 
Föreningsverksamheten har ett utmanade år bakom sig då pandemin påverkat den nationella 
verksamheten väldigt mycket och samtidigt har vi ett rekordstort intresse att utöva skidskytte och fler 
som vill utbilda sig.  Under det gångna året har vi välkomna fem nya föreningar: Järbo IF, K4 Arvidsjaur, 
Norberg, Ramundberget och Svaide Roma.  
 
Utbildningarna har anpassats och genomförts digitalt med stort intresse och deltagande. Vi ser att det 
direkta behovet har ökat både på nybörjarstadiet och för de som önskar mer och djupare kunskap. Vi 
passerade totalt 2 552 utbildade ledare och föräldrar i säkerhetsutbildningen Skidskyttekortet, som 
även den fick sig en ny version under verksamhetsåret.  
 
Arbetet md att ta fram nya och utvecklade fallmål för luftgevär har fortsatt under verksamhetsåret, med 
målet att fortsätta öka statusen på luftgevärsskyttet. Mycket viktigt för framtida rekryteringsarbete! 

Idrott   

Världscupsäsongen 2020/2021 är den bästa säsongen någonsin för svenskt skidskytte. Det svenska laget 
tog hela 31 pallplatser, 6 VM medaljer och damerna vann för första gången någonsin stafettcupen.  
Individuellt på världscupen har Johanna Skottheim, Elvira Öberg, Hanna Öberg, Sebastian Samuelsson, 
Martin Ponsiluoma stått på prispallen.  
 
VM avgjordes i Pokljuka Slovenien och där tog Martin Ponsiluoma guld på VM sprinten, det är det första 
individuella VM guldet på herrsidan sedan 1958. Förutom Martins guld tog Hanna Öberg och Sebastian 
Samuelsson silver i distans respektive jaktstart. I singelmixstafett, mixstafett och herrstafetten tar det 
svenska laget bronsmedaljer. . 
 
Damerna klättrade två placering i nationscupen till en andraplats och herrarna klättrade till en 
femteplats, det innebär att både damerna och herrarna har sex startplatser säsongen 2021/2022.  
SSSF deltog i alla IBU cuptävlingar under säsongen 2020/21, där damerna slutar på en fjärdeplats och 
herrarna på en niondeplats i nationcupen. Under EM i Duszniki Zdroj, Polen tog Sverige inga medaljer. 
Bäst lyckades Ingela Andersson som åkte upp sig från en 8e till en 5e plats på jaktstarten. Anna 
Magnusson slutade 6a i samma tävling. Ella Halvarsson gjorde ett fint lopp på distanstävlingen då hon 
slutade 6a.   
Under JVM i Obertillach Österrike tar Sverige ett brons i den yngre herrklassen genom Oscar Andersson. 
Flera andra aktiva gör fina prestationer på junior VM, bland annat Sara Andersson som blir 4a på 
distanstävlingen endast 0,5 sekund från bronset. 
 
Den internationella tävlingssäsongen har varit starkt påverkad av pandemin, Covid-19. IBU gjorde ett 
mycket bra jobb med att genomföra säkra arrangemang och vida nödvändiga åtgärder. Bland annat 
genomfördes PCR tester för alla deltagare med jämna mellanrum och man justerade programmet 
genom att halvera antalet arrangörsländer för att minska resandet. Världscupen genomförde samtliga 
planerade tävlingar, men på färre orter. IBU cupens tävlingar innan jul ställdes in, men kunde efter nyår 
genomföras som planerat men på färre orter. Junior IBU cupen ställdes in, däremot genomfördes Junior 
VM som planerat.  
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Vi hade även ett bra protokoll för de svenska aktiva, de reste med eget charterplan i stort sett hela 
säsongen och var väldigt noga med de förhållningsregler som fanns. Ingen aktiv blev smittat med Corona 
men en ledare insjuknade i slutet av säsongen. Den händelsen hanterades föredömligt, ingen ytterligare 
smittades i teamet. 
   
WC-laget:  
Nationscup 2020 -2021  
Herrar plats 5 | Damer plats 2.   
Startplatser 2020-2021  
Herrar 5 platser| Damer 6 platser 

IBU-cup:  
Nationscup 2020-2021 
Herrar plats 9 | Damer plats 4.  
Startplatser 2020-2021  
Herrar 5 platser | Damer 6 platser

Tävlingsarrangemang   
Säsongen 2020/2021 genomfördes ett internationellt arrangemang i Sverige. Säsongsfinalen av BMW 
IBU World Cup i Östersund (BEAB) som med kort varsel flyttades från Norge (Oslo) till Sverige 
(Östersund).   
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Verksamhetsåret 

Verksamhetsåret 2020/2021 var det första i femårsperioden 2020/2021 – 2025/2026 
Svenska skidskytteförbundets (SSSF:s) verksamhet har varit uppdelat i följande områden: 

Övergripande 
o Allmänt  
o Ekonomi 
o Information och media 
o Internationellt arbete 
o Marknad  

Föreningsverksamhet 
o Föreningar/regioner 
o Utbildning 
o Nationella tävlingar 
o Tävlingsregler 
o Anläggningar 

Idrott  
o Skidskyttegymnasier och Mittuniversitetet 
o Forskning och utveckling 
o Landslag 

Tävlingsarrangemang 
o Världscup skidskytte (BEAB) 
o IBU Cup skidskytte (ingen denna säsong) 
o Övriga internationella tävlingsarrangemang (inget denna säsong) 
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Övergripande   

Allmänt 
 
Möten: 
Styrelsen har haft nio protokollförda möten under året. 
 
Styrelsen sammansättning: 
Sofia Domeij Örnsköldsvik Ordförande  
Gunnar Olofsson  Östersund Vice Ordförande 
Eva Hörwing Lidingö  Ledamot 
Bengt Eveby  Östersund Ledamot 
Tommy Höglund   Mora  Ledamot  
Monica Äijä-Lenndin  Luleå  Ledamot 
Bengt Jönsson  Solna   Ledamot  
 

 
Kommittéer  
Hösten 2010 fastlades en kommittéstruktur som har till uppgift att beredda och förankra ärenden och 
vara rådgivande till styrelsen och tjänstemannaorganisationen.  
 
Kommittéerna består i de flesta fallen av en tjänsteman (ordf.), en styrelseledamot och någon eller 
några inom och/eller utanför rörelsen med specifik kompetens eller intresse. Kommittémedlemmar 
utses av styrelsen efter nomineringar från skidskytterörelsen. En översyn av kommittéernas 
arbetsstruktur och organisation påbörjades med målsättningen att effektivisera arbetssätt och 
organisation för att få ett mer situationsanpassande, lösningsorienterade och projektorienterade 
arbetssätt.    
 
Mötesfrekvensen i de olika kommittéerna har varierat och i utvecklingen av förbundets arbetssätt är 
kommittéernas roll, liksom regionernas verksamhet, av central betydelse. 

 
Kommittébemanningen för 2020/2021 har varit: 
 
o Internationellt:  

Sofia Domeij (ordf.), Kari Korpela, Tommy Höglund, Erik Albinder, Ulrika Öberg och Rikard Grip. 

Tre möten har genomförts. 

 

o Tävling och arrangemang 

Ulrika Öberg (ordf.), Bengt Eveby, Pär Wikström, Jonas Johansson, Anna-Maria Uusitalo, Erik 

Gradin, Leif Andersson. Inga möten har genomförts under verksamhetsåret.  

o Regelutskott:  

Ulrika Öberg (ordf.) Bengt Eveby, Kari Korpela, Ronnie Adolfsson, Jean Marc Chabloz,  

Ett möte har genomförts och däremellan samverkan och rådgivning mellan medlemmarna 
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o Anläggningsutskott 

Ulrika Öberg (ordf.) Ingemar Arwidson, Tomas Öberg. Inga möten har genomförts under 

verksamhetsåret, däremot har kommittén arbetat genom samverkan och rådgivning mellan 

medlemmarna. 

 

o Föreningsutveckling:  

Andreas Kårström/Camilla Ingerhed (ordf.), Tommy Höglund, Jan Forsgren, Bengt Lord, Mikael 

Jansson, Jonas Olsson Lena, Tuuri, Monica Äija-Lenndin och Håkan Pettersson.  Tre möten har 

genomförts. 

 

Ekonomi  
 
Koncernen (SSSF och BEAB) omsatte totalt 60 922 157 kr varav SSSF omsatte 49 708 043 kr och BEAB 
11 214 114. SSSF redovisade ett rörelseresultat om 12 230 444 och BEAB ett rörelseresultat om 413 578 
kr. 
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Information och media  
 
Vi summerar ett utmanande men också framgångsrikt år. Medialt har vi fortsatt att slå nya tittarrekord 

i SVT, samtidigt som vi lyckats lyfta övriga verksamheter i media på ett långt bättre sätt än tidigare. 

Under försäsongen arbetade vi aktivt med att regelbundet erbjuda tillfällen för media och partners att 

träffa de aktiva digitalt såväl som fysiskt, vilket gav oss ett mycket större genomslag under lågsäsong än 

tidigare. 

 

Våra nationella tävlingar har fått större uppmärksamhet genom att Sverigepremiären i Idre Fjäll sändes 

i SVT för första gången. SM i Skidskytte från Östersund sändes i en för oss ny kanal, Aftonbladet – TV, 

där vi själva stod för produktionen tillsammans med vår partner LiveArena (numera Studio S19). 

 

Intresset från svensk media har skjutit i höjden rejält och vi har under vintern funnit lösningar för att 

tillgodose behovet av intervjuer med landslagsåkare i samband med både WC, VM och IBU-Cup. I 

samband med VM i Pokljuka fanns det dock möjlighet för media att vara på plats och svensk media stod 

för den allra största andelen av samtliga nationer!  

 

Vi har själva kunnat rapportera från samtliga tävlingar där svenskar har deltagit och utöver detta så har 

vi gjort egna nyhetsprogram digitalt under namnet ”Skidskyttestudion” som genomförts i samarbete 

med ATG. Utöver det har vi också livesänt digitala events såsom nätverksträffar, kamratmiddagen vid 

Riksfinalen etc 

 

Breddverksamheten har fått ett större utrymme än tidigare, även om det varit tufft för ungdomar och 

juniorer att periodvis inte få tävla. Men uppfinningsrikedomen har varit stor och den har vi försökt att 

presentera på ett bra sätt. 

 



 

Internationellt arbete  
 
På IBU s digitala kongress i november 2020 deltog Sofia Domeij, Kari Korpela och Rikard Grip.  
Niklas Carlsson är fortsatt Generalsekreterare i IBU och Olle Dahlin är fortsatt president i IBU.  

 
Kari Korpela har verkat i tekniska kommittén. Kari Korpela, Tommy Höglund och Erik Albinder har haft 
uppdrag som Teknisk Delegat och IBU-domare under bland annat WC och IBU Cup. Patrik Jemteborn 
har slutfört Nordic international Leadership Program i RF´s regi. 

 
Marknad   
 
Vår partnerfamilj har under året vuxit rejält och under hösten etablerade vi en helt ny och långsiktig 

partner, Monitor ERP System. Autoexperten växlade upp sitt partnerskap från Teamsponsor till 

Huvudsponsor och vi har under året haft ett väldigt bra stöd från hela partnergruppen, trots prövande 

tider. 

 

Under året har vi etablerat fler partners på mellannivå vilket är en önskvärd utveckling och en viktig 

väg framåt.  

 

Vi kan konstatera att våra nuvarande partners är mer aktiva än tidigare och har en högre förväntan på 

att partnerskapet skapar olika typer av effekter. Inom det här området har vi under året börjat ta nya 

grepp för en bättre struktur och större synergier mellan oss och partners. 

 

Aktiviteterna under året har i första hand varit digitala, såsom nätverksträffar, nyhetssändningar, unika 

livesändningar, material och inlägg för sociala medier etc och har emottagits på ett bra sätt. Vi har 

genomfört betydligt mer aktiviteter än tidigare år och det visar digitaliseringens potential. 
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Föreningsverksamhet  

Regioner 
 
Under säsongen 2020/2021 fortsatte arbetet med att utveckla skidskyttets verksamhet för att takta 
Riksidrottsförbundets vision Livslångt Idrottande.  
 
 

 
 

Regionerna har den viktiga uppgiften att stödja föreningarna i respektive region och därmed främja 
den regionala utvecklingen av skidskyttesporten. Detta främst inom områdena regional tävlings- och 
lägerverksamhet samt decentraliserad utbildningsverksamhet. Vikten av fungerande regioner blir 
tydligare ju fler föreningar som blir medlemmar i skidskytteförbundet. Slutmålet från förbundets sida 
är att verka mer administrativt mot regioner och mindre operativt, och regioner bör arbetas att få så 
självständiga som möjligt 
 
 
Regioner Ordförande  
Norra Norrland  Lena Tuuri  
Jämtland-Härjedalen  Björn Skogh  
Västernorrland Annelie Johansson  
Gävle Dala         Björn Bettner   
Öst         Jonas Persson   
Väst Jonas Olsson  
Syd Jörgen Larsson  
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Föreningar 
 
Föreningsutvecklingen har under verksamhetsåret fokuserat mer på att utveckla våra befintliga 
föreningar och ha en levande föreningskultur i hela Sverige. Vi har sett ett ökat intresse från föreningar 
där vi tidigare inte har genomfört Coronaanpassade prova-på aktiviteter, vilket kan tolkas som att 
intresset för skidskytte som sport just nu är väldigt starkt. 
 
Antalet medlemsföreningar i Svenska Skidskytteförbundet har ökat från 84 till 89 i antalet. Jobbet med 
att ta bort inaktiva klubbar (efter försäkran om att de inte kommer bedriva någon mer 
skidskytteverksamhet) fortsätter. Vi tror att efter detta år kommer alla nya klubbar ge en snabb ökning 
av vårt totala medlemsantal. 
 

Region 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Norrra 
Norrland 

10 11 10 10 9 9 

Jämtland/ 
Härjedalen 

14 13 14 14 13 14 

Väster-
norrland 

5 5 5 5 5 5 

Gävle/Dala 9 9 10 11 14 15 

Öst 12 13 12 13 13 14 

Väst 6 6 5 5 8 7 

Syd 14 15 19 21 22 25 

TOTALT 
ANTAL 

70 72 75 79 84 89 

 

Medlemsantalet i Svenska Skidskytteförbundet har ökat från 5674 till 6588 medlemmar som är aktiva i 
skidskytte. Ett gediget arbete med att registrera medlemmar som är aktiva i skidskytte har pågått under 
säsongen. Fortsätter den linjära uppgången i samma takt kan vi snart räkna våra medlemmar över  
10 000 sträcket. 

 
Tack vare satsningen på ytterligare en skidskyttekonsulent i Norra Norrland, AnnaClara Forss, har fler 
”prova-på” aktiviteter kunnat genomföras. De har lockat många intresserade att ta kontakt med 
förbundet och också resulterat i ett antal nya föreningar. 
 
Antidopingarbetet har under verksamhetsåret blivit uppdelat mellan Sportchef och föreningsutvecklare. 
Sportchefen har haft ansvar för landslagets frågor, medan föreningsutvecklare har haft en nationell roll 
gentemot RF och våra medlemmar, för att kunna uppdatera hemsidan och svara på frågor från 
nationella åkare och anhöriga.  
 
Spring- och skidskyttetävlingar med enbart skidskytteluftgevär har arrangerats runt om i landet även 
denna säsong men då på ett Coronaanpassat sätt. SM genomfördes med endast seniorklass. 
  



 
 
 
SM  
 
År Arrangör Föreningar Anmälda åkare 
2007 Sollefteå 26 155 
2008 Boden 29 185 
2009 Östersund 32 220 
2010 Lima 31 196 
2011 Östersund 34 181 
2012 Sollefteå                 29                               189 
2013 Lima                 31      180 
2014 Östersund                 32      208 
2015 Östersund                 33      221 
2016 Sollefteå                 32                                    213 
2017 Lima                          28 + 3*        237 + 17* 
2018 Hede                 32 +2 *     223 + 17* 
2019 Boden                 28      171 
2020 Sollefteå/Boden              Inställt – Covid 19 
2021 Östersund                 15 (covid-19 begr.)      63 (covid-19 begr.) 

*utländska föreningar och deltagare 
 
 

Följande finns att läsa i RFs verksamhetsberättelse om svenskt skidskytte: 

Antal medlemmar:  
2020   7 200 
2019   6 588 

 2018       5 674 
 2017       5 282 
 2016       4 592 (föreningsmedlemmar som är aktiva i skidskytte) 
 2015 2 774  
 2014 2 388  
 2013 9 125 
 2012 8 500 
 2011 8 000 
 2010 8 000 
 
Antal föreningar: 

 
               2020   89 
 2019 84 
 2018 80 

 2017  75 
 2016 71 
 2015 69 
 2014 68 
 2013 62 (76 föreningar är anslutna till Idrott Online enligt RF vid detta år)  
 2012 70 
 2011 67 
 2010 60 
 2009 58 
 2008 56 
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LOK-stöds deltagartillfällen: 

2020   19 073 
2019   16 585  

 2018 15 072 
 2017 15 874 
 2016 14 535   
     2015 14 762            
 2014       13 852  
 2013 12 990  
 2012  15 806 

               2011   12 361 

 2010  10 894 
 2009 10 355 
 
SF-Bidrag:   

2020 1515´kr 
2019 1759´kr  
2018  1 845´kr 

  2017 1 734´kr 
  2016 1 839´kr 
  2015 1 722´ kr 
  2014 2 030´ kr 
  2013 1 839´ kr 
  2012 1 484´ kr 
  2011 1 158' kr 
  2010 1 158' kr 

 
Idrottslyftet, numera Projektstöd IF  
 
Under verksamhetsåret har förbundet delat ut 204 260 kr från Idrottslyftet, numera Projektstöd IF,  
2020/2021. Här finns 85 740 kvar att fördela som är förlängt pga. pandemi. Totalt 21 ansökningar 
skickades in till förbundet under 20/21. 
 
Inköp och utökning av skidskyttematerial denna säsong varit den starkaste pusselbiten för att skapa fler 
skidskytteföreningar och öka antalet aktiva skidskyttar. Nystartspaketen är en viktig pusselbit i det ökade 
antalet nya föreningar. Bidrag för utbildning av ledare och tränare har även denna säsong varit en 
prioriterad del av den totala potten. 
 
Idrottslyftets huvudinriktning för SF: 
o Bibehålla ungdomar i föreningsverksamhet 
o Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet 
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Utbildning 
 
Utbildning av föreningsledare har fortsatt under säsongen 2010/2021 men det har Coronaanpassats. 
Intresset för utbildning ökar för att kunna ta emot och utveckla de barn och ungdomar som vill börja 
och fortsätta med skidskytte. 

 
Gemensamma tränarträffar för RIG, NIU, MIUN har också genomförts regelbundet och digitalt under 
säsongen. 
 
Ytterligare 152 ledare, föräldrar och aktiva har under det gångna året tagit Skidskyttekortet som nu 
innehas av totalt 2 552 personer.  

Utbildning i skidskyttekunskap har genomförts digitalt under säsongen framför allt i nystartade 
föreningar samt hos föreningar som vill utöka sin befintliga verksamhet. Förbundets digitala 
Skidskyttekort och kommunikationsplattform har fortsatts att användas under året. 

 

Statistik från SISU:s verksamhetsberättelse: 
 
 Arrangemang  Deltagare Utbildningstimmar 
2008:   71 938 1456 
2009:   56 570 1022 
2010:   70 621 863 
2011  89 726 1303 
2012  58 576 1234 
2013  64 693 763 
2014  115 343 509   
2015  37 308 432 
2016  49 477 451 
2017 133 1518 1320  
2018 93 1209 1128 
2019   
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Nationella tävlingar och regler 
 
Covid-19 och pandemin har kraftigt påverkat den nationella tävlingssäsongen och som inte på något 
sätt har liknat ordinarie tävlingsverksamhet. SM i rullskidskytte, Sverigepremiär och SM för seniorer 
kunde genomföras som planerat men på ett Coronaanpassat sätt. Swe Cup och mästerskap för juniorer 
och ungdomar har ställts in. Den traditionella Riksfinalen för ungdomar kunde inte heller genomföras 
som vanligt, men i stället för att ställa in den så ställde vi om, och tävlingar för ungdomar kunde 
genomföras i respektive region. Genom digitala lösningar kunde vi ändå träffas över regiongränserna 
och uppmärksamma alla ungdomar. 
 
Alternativa nationella tävlingar för målgruppen som konkurrerat om platser till internationella tävlingar 
har genomförts under enklare förhållanden där SSSF tjänstemän tillsammans med landets 
gymnasietränare har arrangerat tre tävlingshelger på strategiskt utvalda platser. Vid dessa tävlingar har 
inga personliga ledare tillåtits och central vallning för samtliga deltagare har tillämpats. Ett urval av 
landets aktiva skidskyttar bjöds in till tävlingarna utifrån rankinglistor och dialog med samtliga 
professionella tränare. På detta sätt har tävlingarna kunnat genomföras på ett Coronaanpassat sätt med 
begränsat resande och begränsat med nya kontakter.  
 
En snörik vinter har gjort det möjligt för de målgrupper som tillåtits ha tränings och tävlingsverksamhet 
att träna /tävla skidskytte regionalt / lokalt.   
 
Några utvecklingspunkter finns fortfarande kvar i IndTA 2.0, där vi fortfarande saknar möjlighet för 
utländska deltagare och motionärer, som inte finns kopplade till Idrott Online, att anmäla sig. Vi avvaktar 
fortsatt med betalfunktionen till dess att den fungerar. Utvecklingsarbetet pågår löpande.  
 
I samband med SM i rullskidskytte var SVT på plats och sammandrag från tävlingarna kunde ske. 
Sverigepremiären genomfördes i Idre där nationella skidskyttetävlingar för första gången kunde 
direktsändas i SVT.  

 

I samband med avslutande SM brukar en rad utmärkelser ske. Med anledning av rådande läge tänkte vi 
om. ”Årets” utmärkelser delades ut vid överraskningstillfällen. 

  
Årets förening delades ut till I 21 IF vid ett besök om SM på Hallstaberget.  
Årets ledare delades ut till Björn Skogh Region JH, i samband med ett världscupmöte.  
Årets genombrott delades ut till Stina Nilsson, Lima SKG på skjutvallen i samband med träning.   
Årets skidskytt delades ut till Martin Ponsiluoma, Tullus SG, vid målgång efter ett långt träningspass. 

 

Det årliga revideringsarbetet av det nationella tävlingsreglementet har skett under våren.  

Anläggningar 
En ny krutanläggning har besiktigats och godkänts under verksamhetsåret i Nässjö. I Sollefteå har 
utbyggnad av skjutbanan skett från 27 till 30 skjutplatser. Dialog och process med polismyndigheten för 
ombesiktning av skjutbanor har skett på 10 orter. Dialog med föreningar och kommuner kring 
nybyggnationer har förts med 14 olika destinationer fördelat över hela landet.  
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Idrott 

Skidskytteuniversitet och Riksidrottsgymnasier 
 
Ansvaret för verksamheten (träningsplaner och uppföljning) på skidskytteuniversitetet i Östersund har 
under året delats upp mellan Erika Oskarsson, Jonas Johansson och Anna Maria Uusitalo. Anna Maria 
har haft huvudansvaret för de aktiva som tillhört skidskytteuniversitetet men inte varit med i någon av 
träningsgrupperna. Det har varit ett starkt samarbete mellan dessa aktiva och Team Autoexperten, med 
en del gemensamma läger och träningspass. Agnes Wredenberg arbetar som dubblakarriärs-
koordinator och har hjälpt till med skolfrågor. Skid- och skidskytteuniversitetet utgör en mycket väl, och 
i svensk idrott ganska sällsynt, fungerande postgymnasial verksamhet. 12 skidskyttar har under läsåret 
2020/2021 studerat vid skidskytte-universitetet. Ytterligare 16 aktiva har studerat på RIU och fått hjälp 
med anpassning av studierna för att kunna träna och tävla på elitnivå. Luleå Tekniska Universitet (LTU) 
har startat i gång med skidskytteinriktning där vi har en god dialog med verksamhetsansvarig.  
SSSF:s två Riksidrottsgymnasier (RIG) i Sollefteå respektive Torsby är en mycket viktig del i förbundets 
rekryteringsarbete. I RF:s årliga utvärdering via eleverna, står sig våra två RIG fortsatt mycket väl. 
Verksamheten följs upp av förbundet med en ”revision” varje termin.  
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På fem orter (Torsby, Sollefteå, Sveg, Östersund och Boden) genomförs nationell idrotts-utbildning 
(NIU). Även dessa utbildningsalternativ utgör en viktig del för elevers möjlighet att kombinera elitidrott 
och studier.  

 
Det har löpande under året skett digitala träffar med gymnasietränarna och SSSF. De flesta av tränarna 
på gymnasierna har kunnat delta varje gång och från SSSF har Anna Maria Uusitalo, Jonas Johansson 
och vid vissa tillfällen också Rikard Grip deltagit på mötena. Syftet har varit att kontinuerligt följa upp 
skolornas verksamhet samt att ge en lägesbild över förbundets verksamhet. 
 
Arbetet och utvecklingen av den nätbaserade träningsdagboken Maxpulse fungerar bra och används 

av alla landslag och gymnasieskolor. 

 

Landslag, organisation och förberedelser 

 
Nytt för verksamhetsåret 2020/2021 är att Anders Byström som arbetade som landslagschef slutade 
och organisationen gjordes då delvis om. Anna Maria Uusitalo blev ny sportchef med ett bredare ansvar 
för elitdelen inom förbundet från juniorer/gymnasieverksamheten till landslagen. Huvudtränare har 
Johannes Lukas varit, assisterad av Mattias Nilsson. Mattias ansvarade också för all logistik. Johan 
Hagström har tillsammans med den nya tränaren Jean-Marc Chabloz varit skyttetränare och ansvarig 
för allt runt skytte, vapen och ammunitionstester för A-laget.  
 
Jonas Johansson och Erika Oskarsson ansvarade tillsammans för U-lagets tränings och lägerverksamhet. 
U-laget bytte namn till Team Autoexperten. Jonas har också varit ansvarig för juniorlaget och Olympisk 
Offensiv som är en satsning från SOK på yngre aktiva. SSSF har haft fem aktiva juniorkillar i denna grupp 
säsongen 20/21. Erika var under vintern ute som ledare på alla IBU-cuperna. Jonas Johnsson har varit 
ansvarig för JVM 
 
Landslagens träningsgrupper bestod under året av sammanlagt 29 aktiva fördelade på: 
A-lag tolv st (fem herrar och sju damer), Team Autoexperten (U-lag) nio st (fyra herrar och fem damer) 
och Juniorlaget åtta st (fem herrar och tre damer). Förutom dessa har skidskytteunversitetets fem aktiva 
deltagit på mycket av förbundets verksamhet tillsammans med Team autoexperten.   
 
Alla lag fick på grund av Covid-19 en reviderad lägerplan. Alla utlandsläger ställdes in och genomfördes 
i stället delvis på orter i Sverige, inga läger genomfördes under maj och juni. Mycket av träningen 
genomfördes i Östersund där möjligheterna förbättrades genom tillgång till judohallen där både 
uthållighet och styrka kan tränas. A-laget har haft totalt 29 lägerdagar fördelat på fyra tillfällen. Team 
Autoexperten har haft 30 lägerdagar fördelat på fyra tillfällen och juniorlaget har haft 17 lägerdagar 
fördelat på tre tillfällen. Alla lag var samlade på snölägret i Idre innan säsongsstart. 

 
Landslagets vallateam bestående av åtta personer (sex på världscup och två på IBU cup) har även detta 
år haft Kent Norell som chef. Johan Wåhlström har som tidigare år jobbat som utvecklingsansvarig och 
avlönats av SOK. Vallateamet räknas allmänt till ett av världens absoluta främsta. 
  
Sveriges olympiska kommitté och Riksidrottsförbundet har liksom tidigare bidragit med värdefullt stöd.  
Genom stödet från RF har Marcus Bystedt varit anställd på halvtid i förbundet med ansvar för 
styrketräning, rörlighet och rehab. SOK har stöttat med resurser för anställning av Jean-Marc Chabloz 
som skyttetränare på heltid samt 50% av Sportchef Anna-Maria Uusitalo. Övrigt stöd har bland annat 
inkluderat hjälp inom idrottspsykologi, skidteknik, nutrition, fysiologi och medicinskt stöd. 
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Tävlingsarrangemang  

Internationella tävlingsarrangemang 
 
För att behålla, och få nya, internationella tävlingsarrangemang så krävs att förbundets representanter 
på olika sätt och på olika plan verkat uthålligt för detta.  
 
Under verksamhetsåret har det genomförts aktiviteter i samband med representation i den 
internationella miljön och dess nätverk såsom ordförandes Olle Dahlins deltagande i IBU styrelsearbete, 
Kari Korpelas arbete och deltagande i IBU tekniska kommitté.  Ulrika Öberg, Kari Korpela, Tommy 
Höglund samt Erik Albinder har i sina uppdrag som IR alt TD också jobbat aktivt i sina nätverk. Hit räknas 
också alla de mer informella möten som görs av Generalsekreteraren med medarbetare när tillfällen 
har uppkommit. Förbundet har också representerats i RF:s internationella råd och Centrum för 
Internationella idrottsevenemang.  

 
Världscup, Östersund 

 
Östersund skulle ha arrangerat den andra världscupen för säsongen. Pga Covid-19 pandemin så tog IBU 
beslutet i september att begränsa antalet orter och därmed resandet för att hindra smittspridning. Då 
Sverige inte kunde garantera att alla deltagande nationer skulle få komma in i landet så beslutades att 
Kontiolahti fick arrangerade båda inledande världscuper. Östersund stod kvar beredd som reservort. 
Drygt 4 veckor innan Oslo skulle arrangera den avslutande världscupen i mars kom frågan från IBU om 
Östersund kunde ta över arrangemanget. Så med kort startsträcka, utan publik och mitt inne i en Covid-
19 pandemin blev det en annorlunda och utmanande uppgift för organisationen och alla involverade 
parter. Den avgörande framgångsfaktorn blev att alla, Östersunds kommun, Region Jämtland 
Härjedalen, hotell, partners och en engagerad funktionärskår, helhjärtat ställde upp och stöttade OC 
Östersund och IBU för att kunna genomföra ett säkert, rättvist och professionellt evenemang.  
 
Den största och mest utmanande frågan var hur Covid-19 skulle hanteras så vi kunde minimera 
smittspridning. Med hjälp av den tydliga struktur IBU arbetat fram och genomfört under hela säsongen 
med tester, bubblor och strikta regler, i kombination med svenska regler och restriktioner, tester och 
logistik så lyckades vi bjuda på en säker och rättvis tävlingsvecka. Om än annorlunda då ingen publik 
tilläts och firandet av de totala vinnarna fick begränsas till prispallen.   
 
Nämnas kan att i Östersund genomfördes drygt 1800 tester med ett positivt fall (funktionär innan 
personen börjat sitt uppdrag). Totalt under hela världscupsäsongen genomförde IBU över 15 000 tester 
med endast 55 positiva fall som isolerades och sattes i karantän. 
  

IBU-CUP, Idre 
Alla IBU Cuper innan nyår, inklusive Idre, ställdes in på grund av Covid-19 pandemin. 
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Resultat 2020/2021  

Världscupen 2020/2021 
 
Totalt Herrar 

1 Johannes Thingnes Böe, NOR  1052 

2 Sturla Holm Laegreid, NOR  1039 

3 Quentin Fillon Maillet, FRA  930 

6 Sebastian Samuelsson 817 

10 Martin Ponsiluoma 713 

29 Jesper Nelin 257 

39 Peppe Femling 140 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stafettcup Damer – 1.Sverige 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Totalt Damer 

1 Tiril Eckhoff, NOR 1152 

2 Marte Olsen Röiseland, NOR 963 

3 Franziska Preuss, GER  840 

4 Hanna Öberg 826 

12 Elvira Öberg 631 

14 Linn Persson 572 

28 Mona Brorsson 320 

41 Johanna Skottheim 177 

63 Anna Magnusson 52 

71 Stina Nilsson 34 

93 Emma Nilsson 1 

 

Nationscup Herrar 

1 Norge 8061 

2 Frankrike 7298 

3  Tyskland 6978 

4 Ryssland 6833 

5 Sverige 6775 

6 Italien 6003 

7 Österrike 5978 

8 Ukraina 5454 

9 Belarus 5420 

10 Slovenien 5391 

 

IBU-cupen 2020/2021 
 
IBU Cup Totalt Damer 
1 Vanessa Voigt, GER                          467  
2 Karoline Erdal, NOR                         356 
3 Emelie Kalkenberg, NOR                 343 
13 Elisabeth Högberg                            295 
15 Anna Magnusson                             247 
17 Ingela Andersson                             241  
23 Ella Halvarsson                                 208 
33 Stina Nilsson                                     146 
42 Tilda Johansson                               116 
46 Felicia Lindqvist                                99 
47 Annie Lind                                         97 
73 Sara Andersson                                48 
86  Anna Hedström                               37 
88 Emma Nilsson                                  35 
 
IBU Cup nationscup, damer 2019/2020 
1 Ryssland, 6059  
2 Tyskland,   5700  
3  Norge, 5569 
4  Sverige, 5528 
 
IBU Cup Individual total 
3 Anna Magnusson 
 
IBU Cup Stafett total 
2. Sverige 
 

 
IBU Cup Totalt Herrar  
1 Filip Fjeld Andersen                       534 
2 Philipp Nawrath, GER                   528 
3 Sivert Guttorm Bakken, NOR       520 
38 Gabriel Stegmayr                           119 
51 Malte Stefansson                             81                          
63 Torstein Stenersen                           59 
81 Oskar Brandt                                    28 
83 Erik Larsson                                      27 
107  Simon Hallström                             16 

 
IBU Cup nationscup, herrar 2018/2019 
1 Norge,      6122 
2 Tyskland  5958 
3  Ryssland  5536 
9 Sverige,   4287 
 

 
 
 
 
 
 

Nationscup Damer 

1 Norge 7305 

2 Sverige 7146 

3 Tyskland 7056 

4  Frankrike 7001 

5 Belarus  6433 

6 Ryssland 6407 

7 Ukraina 6216 

8 Österrike 6057 

9 Italien 5975 

10 Schweiz 5664 
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VM 2021, Pokljuka, Slovenien 
 
Damer, sprint 
1. T.Eckhoff, NOR 
2. A.Chevalier-Bouchet, FRA 
3. H. Sola, BLR 
10.  Hanna Öberg 
16. Linn Persson 
22.  Elvira Öberg 
58.  Mona Brorsson 
 
Herrar, sprint 
1.  Martin Ponsiluoma 
2.  S.Desthieux, FRA  
3.  E.Jaquelin, FRA 
8. Sebastian Samuelsson 
18 .Jesper Nelin 
31. Peppe Femling 
 
Damer jaktstart 
1 T.Eckhoff, NOR 
2 L. Hauser, AUT 
3 A.Chevalier-Bouchet, FRA 
10 Hanna Öberg   
14 Elvira Öberg 
19 Linn Persson 
53 Mona Brorsson 
 
Herrar jaktstart 
1 E.Jaquelin, FRA 
2 Sebastian Samuelsson 
3 J.T Böe, NOR 
13 Martin Ponsiluoma 
29 Jesper Nelin 
37 Peppe Femling 
  
 
Damer distans 
1 M.Davidova, CZE 
2 Hanna Öberg 
3 I.Tandrevold, NOR 
21 Linn Persson 
35 Elvira Öberg 
49 Johanna Skottheim 
 
Herrar distans 
1 S.Holm Laegreid, NOR 
2 A.Peiffer, GER 
3        J.Dale, NOR 
15 Peppe Femling 
25 Sebastian Samuelsson 
35 Martin Ponsiluoma 
83 Jesper Nelin 
 
Damer masstart 
1 L.Hauser, AUTR 
2 I.Tandrevold, NOR 
3 T.Eckhoff, NOR 
7 Hanna Öberg 
11 Linn Persson 
14 Elvira Öberg 
 

 
Herrar masstart 
1 S.Holm Laegreid, NOR   
2 J.Dale, NOR 
3 Q.Fillon Maillet, FRA  
10 Sebastian Samuelsson 
19 Martin Ponsiluoma 
27 Peppe Femling 
28 Jesper Nelin  

 
Mixed stafett 
1 Norge 
2 Österrike 
3 Sverige 
 (S.Samuelsson, M.Ponsiluoma, L.Persson, H.Öberg) 
 

Singel Mixed Stafett   
1 Frankrike  

2   Norge 
3 Sverige 
(Sebastian Samuelsson, Hanna Öberg) 
 
Damer stafett 
1 Norge 
2 Tyskland   
3 Ukraina 
5 Sverige (J.Skottheim, L.Persson, E.Öberg, H.Öberg) 
 
Herrar stafett 
1 Norge 
2 Sverige  
(P.Femling, J. Nelin, M.Ponsiluoma, S.Samuelsson,) 
3 Tyskland 
 

 
Resultat EM Duszniki Zdroj (POL) 
 
Single Mixed relay 
1 Tyskland 
2 Frankrike  
3 Ryssland 
7 Sverige (Ingela Andersson, Torstein Stenersen) 
 
Mixed relay 
1 Norge  
2 Tyskland 
3  Ukraina 
8 Sverige (E Högberg, A.Magnusson, O.Brandt, 
M.Stefansson) 
 
Damer sprint 
1 B.Bendka, LAT 
2 K.Erdal, NOR 
3 A.Schevchenko, RUS 
8 Ingela Andersson 
23 Anna Magnusson 
34 Elisabeth Högberg 
42 Stina Nilsson 
53 Annie Lind  
56 Ella Halvarsson 
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Herrar Sprint 
1 M.Jaeger, SUI 
2 S.Khalili, RUS 
3.  J.Kuehn, GER 
28 Torstein Stenersen 
50 Malte Stefansson 
79 Gabriel Stegmayr 
85 Anton Ivarsson 
94 Oskar Brandt 
 
Women pursuit 
1 K.Zuk, POL 
2 K.Erdal, NOR 
3 A.Skrede, NOR 
5 Ingela Andersson 
6 Anna Magnusson  
13 Elisabeth Högberg 
18 Annie Lind 
33 Ella Halvarsson 
36 Emma Nilsson 
38 Stina Nilsson  
  
 
Men pursuit 
1 A.Pryma, UKR 
2 M.Krcmar, CZE 
3 H.Bogetveit, NOR 
23 Torstein Stenersen 
42 Malte Stefansson 
  
 
 

Resultat Youth/JVM-21 Obertilliach (ITA) 
 
Youth men indvidual 
7 Oskar Andersson 
29 Erik Larsson 
 
Youth women individual 
4 Sara Andersson 
60 Alice Pettersson 
 
Youth men sprint 
4 Oskar Andersson 
6 Erik Larsson 
 
Youth women sprint 
9 Sara Andersson 
66 Alice Pettersson 
  
Youth men pursuit 
3 Oskar Andersson 
7 Erik Larsson 
  
Youth women pursuit 
5 Sara Andersson 
 
Youth men relay 
Inget deltagande 
  
 
 

Youth women relay 
Inget deltagande 
 
Junior men individual 
40 Oskar Brandt  
52 Anton Ivarsson 
57 Emanuel Westbergn 
69 Malte Stefansson 
 
Junior women individual 
15 Ella Halvarsson 
31 Erika Österman 
34 Tilda Johansson 
67 A-K Heijdenberg 
  
Junior men sprint 
17 Malte Stefansson 
26 Viktor Brandt 
46 Anton Ivarsson 
78 Emanuel Westberg 
  
Junior women sprint 
13 Ella Halvarsson 
23 Erika Österman 
27 Tilda Johansson 
54 A-K Heijdenberg 
 
Junior men pursuit 
19 Malte Stefansson 
35 Anton Ivarsson 
48 Viktor Brandt 
 
Junior women pursuit 
5 Ella Halvarsson 
20 Tilda Johansson 
25 Erika Österman 
59 A-K Heijdenberg 
 
Junior men relay 
9 Sverige 
 
Junior women relay 
11  Sverige 
 
 

Ungdomslandskamp  Sverige -Finland 

 
Inställd pga COVID-19 
 

 
Svenska Ungdomsmästare i Rullskidskytte 
2020/2021 
 
Sprint  
D 14-15 Lydia Hägg Eveby, Tullus SG  
H 14-15 Leo Kristiansson, Dala-Järna IK 
 
Distans 
D 14-15 Ellen Rydhult, Svegs IK  
H 14-15 Leo Kristiansson, Dala-Järna IK 
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Svenska Mästare i Rullskidskytte Dala-Järna 
2019/2020 
 
Sprint 
D 16-17 Rebecca Sandnäs, I 21 IF 
H 16-17 Henning Lindh Ten Berg, Tullus SG 
D 18-19 Sara Andersson, Mora Biathlonklubb  
H 18-19  Oscar Andersson, Älvdalens SKG  
D Senior Linn Persson, SK Bore   
H Senior Sebastian Samuelsson, I 21 IF 
 
Distans 
D 16-17 Teodora Westerlund, I 21 IF  
H 16-17 Karl Grönland, Lima SKG 
D 18-19 Sara Andersson, Mora Biathlonklubb  
H 18-19 Oscar Andersson, Älvdalens SKG  
D 20-22 Alva Sköld, Häverödal SK  
H 20-22   Anton Ivarsson, Tullus SG  
D Senior Hanna Öberg, Piteå Skidskytteklubb  
H Senior Sebastian Samuelsson, I 21 IF 
  
 
Totalsegrare I SWE-CUP 2020/2021 
Inställd säsong pga Covid -19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svenska mästare i skidskytte 2020/2021 
 
 Skidskytte, SM kortdistans Idre 
Endast seniorklass pga COVID-19 
 
D Senior  Hanna Öberg, Piteå Skidskytteklubb  
H Senior Sebastian Samuelsson, I 21 IF 
 
Skidskytte, SM sprint Östersund 
Endast seniorklass pga COVID-19 
 
D Senior  Elvira Öberg, Piteå Skidskytteklubb  
H Senior Jesper Nelin, Piteå Skidskytteklubb 
 
Skidskytte, SM Masstart Östersund 
Endast seniorklass pga COVID-19 
 
D Senior Hanna Öberg, Piteå Skidskytteklubb 
H Senior Sebastian Samuelsson, I 21 IF 
 
Skidskytte, SM Singel mixstafett Östersund 
Endast seniorklass pga COVID-19 
 
Piteå Skidskytteklubb  
Hanna Öberg och Jesper Nelin 

 
Skidskytte, jaktstart | Stafett 
Ingen pga COVID-19 
 

 

”Covid -19 pandemisäsongen 2020–2021” 


