Verksamhetsberättelse 2015
2015-05-21

Verksamhetsberättelse för Region SYD SSF
Styrelsen för Region SYD SkidSkytteFörbundet (Region SYD SSF) får härmed avge
följande verksamhetsberättelse för tiden 2014-05-01 - - 2015-04-30).

Styrelsens sammansättning.
Styrelsens sammansättning har under verksamhetsåret i huvudsak haft följande
sammansättning:
Ordförande
Jörgen Larsson (t.o.m. -15)
Sekreterare
Hans-Jörgen Hansson (t.o.m. -15)
Kassör
Geir Flaa (t.o.m. -16)
Ledamot
Anna-Lena Carlsson (t.o.m. -16)
Ledamot
Jan Styrenius (t.o.m. -15)
Ledamot
Henric Andersson (t.o.m. -16)
Suppleant
Carina Beronius (t.o.m. -15)
Suppleant
Benny Törnkvist (t.o.m. -16)
Revisor

Mikael Gunnarsson (t.o.m. -15)

Region SYD SSF medlemmar.
Region SYD SSF har följande anslutna föreningar i sitt område (10 st):
Boxholm-Ekeby Skidklubb
Finspång SOK
Forserums SOK
IF Hallby
Kimstad GoIF
Krogsereds IK
OK Alehof
OK Landehof
Nässjö Ski
Ätrans IF
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Region SYD SSF verksamhet.
Region SYD SSF (Skidskytte Syd) har under verksamhetsåret varit mycket aktiva i att få
igång en fungerande skidskytteverksamhet inom regionen. Detta har gjorts genom att först
arbeta fram en vision med olika målsättningar som nu ligger till grund för vårt arbete. Alla
målsättningar som sattes för verksamhetsåret infriades plus att även målsättningar längre bort
även har kunnat nås.
Tävlingar:
Skidskytte SYD har varit initiativtagare till två Cuper som startat upp under året. Den ena
cupen genomfördes under sommar halvåret som 3 st. springskyttetävlingar och den andra
under vinterhalvåret med 3 st. skidskyttetävlingar. Ett stort antal deltagare från stora delar av
regionen deltog i dessa cuptävlingar. Dessa tävlingar har samarrangerats med regionens
föreningar.
Skidskytte SYD anordnade även en skidskyttetävling under sitt regionsmöte med många
deltagare.
Åldersspannet för deltagarna i våra tävlingar har varit brett där både liten och stor haft
möjlighet att tävla tillsammans, detta med hjälp av att vi anordnat både tävling och öppna
klasser.
Skidskytte SYD tog ut ett regionslag till Riksfinalen som arrangerades i Häverödal, Regionen
kom sist i denna regionskamp men det positiva var att vi fick mycket erfarenhet.
Till USM i Östersund arrangerade vi en resa med tåg och boende för regionens aktiva. Det var
totalt 10 aktiva som deltog i de tre tävlingarna men utan någon framskjuten placering. Med
fanns även 6 ledare där två agerade som teamvallare.
Från regionen har det även funnits en deltagare (Annie Lindh) som tävlat i SweCup tävlingarn
samt runt om i mestadels norra delen av Sverige men denne har även varit med i de bägge
JSM arrangemangen.
Läger:
Under året har Skidskytte SYD arrangerat tre läger med många deltagare inom regionen. Det
så kallade BIATHLON SOUTH SUMMER CAMP som arrangerades tillsammans med SSSF
helgen innan midsommar utanför Nässjö riktade sig främst som nyrekrytering men även redan
bitna skidskyttar deltog. Vi hade även under hösten ett regionsläger på samma plats där vi
hade gemensamma träningar, utbildningar, regionmöte och tävling. Senare på hösten
arrangerade vi tillsammans med Torsby Skidskyttegymnasiet ett ungdomsläger i Torsby där vi
fick erfarenhet av 50 m skytte.
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Föreningsutveckling:
Skidskytte Syd har hjälpt SSSF med föreningsbesök och anordnat ”prova på” aktiviteter. Vi
har även tillsammans med SSSF varit med att arrangera utbildningstillfällen för ledare och
aktiva. Styrelsen har varit mycket aktiv att följa upp de aktiviteter som skett inom regionen
vilket bidragit till den positiva trenden av ökande skidskyttar.
Övriga Aktiviteter:
Skidskytte SYD har under året bedrivet ett arbete att få in pengar till sin verksamhet och
genom detta fått tre sponsorer för sin verksamhet vilka två stycken på flera år.
Vi har även tagit fram en egen regionskollektion som används vid Riksfinalen men också som
marknadsförening av vår idrott.
Vi har varit representerade på SSSF årsmöte samt på det regionmöte som SSSF anordnar för
alla regionerna och har som syfte att utbyta erfarenheter och utöka kontaktnätet.
Vi har även fått bidrag från idrottslyftet för att kunna bedriva viss del av all vår verksamhet.
Våra aktiviteter i korthet:
Region SYD SSF har hållit fyra stycken protokollförda styrelsemöte under verksamhetsåret.
Region SYD har under den gångna verksamhetspåret haft följande aktiviteter:
Dragit igång och arrangerat en springskytte cup (Syd Cup Run) ihop med arrangerande
klubbar omfattande tre st. deltävlingar (Landsbro, Boxholm, Lövhult). Med 73 st deltagare
Arrangerat ett barn/ungdomsläger tillsammans med SSSF som varade i tre dagar i Lövhult
utanför Nässjö (2014-06-13--15) med 28 st deltagare).
Deltagit i Spring-/Rullskids-Skytte USM Sollefteå 2014-08-21--24 (6 aktiva och 3 ledare)
Haft representation på regionsmöte Sollefteå
Representerat regionen på årsmötet Sollefteå
Haft eget Regionsmöte med tillhörande tränings/utbildningsläger med 35 deltagare i Lövhult,
Nässjö (2014-10-25 -26)
Påbörjat en materialpool genom att erhålla två .22 long skidskyttevapen från SSSF samt fått
licens på dessa vapen.
Haft prova-på verksamhet hos Tidaholm (2014-11-23), Hallby (2014-11-22).
Genomfört ett träningsläger i Torsby med 18 aktiva och ledare tillsammans med
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Skidskyttegymnasiet som varade i fyra dagar (6 – 9 nov)
Administrerat och samarrangerat en skidskytte cup (Syd Cup ski) omfattande tre st.
deltävlingar (Kimstad, Boxholm, Lövhult). Med 90 talet startande totalt i de tre tävlingarna
Deltagit med ett regionslag i RM Häverödal (2015-02-20--22) med 13 aktiva och 12 ledare
Arrangerat en prova på skidskyttetävling i Jönköping tillsammans med Hallby SOK. (201403-14)
Deltagit med en trupp av 9 aktiva och 5 ledare från regionen i USM skidskytte Östersund (27
– 30 mars)
Med en delegation av aktiva, ledare och föräldrar genom regionens försorg provat och
genomfört en träning i Ätran (2015-05-02). (tillhör egentligen inte verksamhetsåret)
Varit representerad i skidskytteforum Östersund (2015-05-10) (tillhör egentligen inte
verksamhetsåret)
Region SYD Skidskytteförbundet
Styrelsen

