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Verksamhetsberättelse för Region SYD SSF
Styrelsen för Region SYD SkidSkytteFörbundet (Region SYD SSF) får härmed avge
följande verksamhetsberättelse för tiden 2016-05-01 - - 2017-04-30).

Styrelsens sammansättning.
Styrelsens sammansättning har under verksamhetsåret i huvudsak haft följande
sammansättning:
Ordförande
Jörgen Larsson (t.o.m. -17)
Sekreterare
Hans-Jörgen Hansson (t.o.m. -17)
Kassör
Geir Flaa (t.o.m. -18)
Ledamot
Per Wernersson (t.o.m. -18)
Ledamot
Jan Styrenius (t.o.m. -17)
Ledamot
Henric Andersson (t.o.m. -18)
Suppleant
Carina Beronius (t.o.m. -17)
Suppleant
Anders Fransson (t.o.m. -18)
Revisor

Mikael Gunnarsson (t.o.m. -17)

Region SYD SSF medlemmar.
Region SYD SSF har följande anslutna föreningar i sitt område (15 st):
Boxholm-Ekeby Skidklubb
Finspång SOK
Forserums SOK
Hestra IF
IF Hallby
IK Hakarpspojkarna
Kimstad GoIF
Krogsereds IK
Linköpings SK
Nässjö Ski
OK Alehof
OK Landehof
Söderköpings SK
Vreta SoMK
Ätrans IF
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Region SYD SSF verksamhet.
Region SYD SSF (Skidskytte Syd) har under verksamhetsåret varit fortsatt mycket aktiva i att
få igång en fungerande skidskytteverksamhet inom regionen. Regionförbundets
verksamhetsinriktning (”Skidskytte Syds Verksamhetsinriktning 2021” nytt dokument ifrån
nov-2016, detta i samband med ett ganska omfattande diskussionsarbete som styrelsen hade
en helg under hösten 2016) har legat till grund för vårt arbete under verksamhetsåret. Vi har
delat upp vår verksamhetsinriktning i delarna verksamhetsidé, vision, verksamhetsområde,
målsättning samt strategier. En stor del av alla nya målsättningar som sattes, gick ut på att
möjliggöra samt bredda utövandet av vår sport för flera personer.
Tävlingar:
Skidskytte SYD har varit initiativtagare till två Cuper som genomförts upp under året. Den
ena cupen genomfördes under sommar halvåret som 5 st. springskytte/rullskidskyttetävlingar
och den andra under vinterhalvåret med 4 st. skidskyttetävlingar. Ett stort antal deltagare från
stora delar av regionen deltog i dessa cuptävlingar. Dessa tävlingar har delvis samarrangerats
med regionens föreningar.
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 tävlingsklasser och
öppna klasser.
Skidskytte SYD samordnade resa, logi mm. till SM i Boden (2016-08-26--28) för
spring/rullskidskytte. 13 aktiva deltagare från regionen tävlade samt ett antal medhjälpare var
på plats. Skidskytte SYD stod som sam-arrangör till ”Vauhti Rullskidsfestival i Jönköping”
(2017-09-04) tillsammans med IF Hallby SOK. Anordnade då en rullskidskyttetävling med 41
deltagare. Riksfinalen, som arrangerades i Häverödal (2017-02-18--19), hade regionen 15 st
deltagare. Regionen kom på tredje plats jämfört med fjärde platsen året innan i
regionskampen. Detta visar att vår region fortsätter att kliva framåt i utvecklingen gällande
träning och tävling. Framskjutna individuella placeringar som kan omnämnas är bl.a. Hanni
Beronius Boxholm-Ekeby SK D12-13 första plats i distanstävlingen samt tredje plats i
sprinttävlingen. Till SM i Lima (2017-03-24--27) deltog totalt 21 aktiva i de tre tävlingarna
från regionen. Framskjutna placeringar som kan omnämnas är bl.a. Hanni Beronius BoxholmEkeby SK D12-13 tredje plats i distanstävlingen och Martin Höiby OK Landehof H12-13
tredje plats i distanstävlingen.
Läger:
Under året har Skidskytte SYD arrangerat fyra läger med många deltagare inom regionen. Det
började med ett nytt stort läger nämligen ”Serneke Biathlon Camp” 2016-06-28- -07-03 med
Sofia Domeij och Carl-Johan Bergman som huvudtränare. Lägret vände sig till ungdomar som
är mellan 13-16 år gamla och har hållit på några år med skidskytte. Årets läger samlade 20 st
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deltagare, även personer från utlandet deltog. Under lägret varvades träning (skytte, rullskidor
mm) med utflykter innehållande diverse andra skojiga och intressanta aktiviteter. Nästa läger
var ”Biathlon Summer Camp 2016” 2016-08-19--20 och avhölls i Kimstad. 35 ungdomar
mellan 10-16 år deltog. Lägret riktar sig till alla dvs. från nybörjare till tidigare aktiva. Under
lägret varvades träning, grillning, tipspromenad mm. samt invigning av en ny skidskyttearena
(luftgevär, rullskidsåkning). Sen var det dags för ett höstläger i Lövhult 2016-10-15--16 lägret
drog till sig drygt 70 st deltagare och innehöll en blandning av träningar, utbildningar och
tävling. Det fjärde och sista lägret för säsongen var förlagt i Torsby. Detta läger riktade sig
främst till aktiva ungdomar med minst ett års skidskytteträning bakom sig och med ambitioner
att få lite mer information om hur det är att gå sin gymnasieutbildning på ett
idrottsgymnasium. Detta år deltog 21 st aktiva och ledare. På programmet stod bl.a.
skidåkning i tunneln och skjutning med .22L under ledning av skidskyttegymnasieungdom.
Föreningsutveckling:
Skidskytte Syd har i mån av möjlighet hjälpt SSSF med föreningsbesök och anordnat ”prova
på” aktiviteter hos följande klubbar Hestra IF, Borås GIF och Borås SK. Vi har även
tillsammans med SSSF varit med att arrangera utbildningstillfällen framförallt i samband våra
läger 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 ökat antal skidskyttar. Förra
året var fjorton stycken föreningar medlemmar. I år har antalet ökat till femton st (den nya
klubben är IK Hakarpspojkarna i Huskvarna). Under året har en person i regionen genomfört
utbildningen ”Besiktningsman civil skjutbana” och godkänts att besiktiga skidskyttebanor
under fem år framöver (om det nu skulle bli aktuellt).
Övriga Aktiviteter:
Skidskytte SYD har under året bedrivet ett arbete för att få in pengar till sin verksamhet och
genom detta fått fler nya starka sponsorer för sin verksamhet vilka några av dem sträcker sig
flera år framåt. En stor nyhet detta år var att anordna en skidskyttefestival i Lövhult en lördag
i februari (2017-02-04). Under festivalgeneralens (Jörgen Larsson) ledning fanns chans till en
mängd olika aktiviteter knutna till vår sport. Ett axplock ur dessa var ”Prova på” skidskytte,
precisionstävling, par-stafett, pulkarace, skjutning med lasergevär under Tord Wikstens
ledning, avslutnings fyrverkeri mm.
En annan nyhet som regionen har drivit. Är uppstart av en träningsgrupp för de ungdomar
som vill utvecklas ännu mer inför juniortiden och idrottsgymnasium. Under ledning av Kari
Eie har en grupp ungdomar träffats för träning regelbundet under verksamhetsåret.
Regionen har köpt samt erhållit licenser för 9 st .22LR gevär(Unique). Dessa vapen har sin
ordinarie förvaring ute hos de aktiva klubbarna (för att ge förutsättningar för alla aktiva att
kunna bedriva skjutträning med detta vapensystem också). Sedan tidigare finns 2 st .22LR av
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fabrikat Anschutz i Regionens ägo.
Vi har varit representerade på SSSF årsmöte, skidskytteforum samt på det regionmöte som
SSSF anordnar för alla regionerna och har som syfte att utbyta erfarenheter och utöka
kontaktnätet.
Våra aktiviteter i korthet:
Region SYD SSF har hållit sex stycken protokollförda styrelsemöte under verksamhetsåret.
Region SYD har under det gångna verksamhetsåret haft följande aktiviteter:
Varit representerad i skidskytteforum Östersund (2016-05-21--22)
(http://www.skidskytte.se/Nyheter/Nyheter/Nyhetsarkiv/Skidskytteforumlockademangadeltag
aretillOstersund/)
Genomfört årsmöte, läger, tävling i Ätran (2016-05-28--29)
Varit sammanhållande för en springskytte cup (Syd Cup Run) ihop med arrangerande klubbar
omfattande fem st. deltävlingar (Kimstad, Ätran, Landehof, Nässjö, Boxholm). Med 53 st (32
st året innan) deltagare i tävlingsklass samt ca 40 st (100 st året innan) i övriga klasser
Arrangerat ett ungdomsläger med Sofia Domeij OCH Carl-Johan Bergman som ansv tränare.
Lägret sträckte sig över fem dagar i Göteborg (2016-06-28--07-03) med 20 st deltagare (12 st
deltagare året innan (Västervik)).
Arrangerat ett barn/ungdomsläger tillsammans med SSSF och Kimstads GoIF i Kimstad
(2016-08-19--20) med 35 st deltagare (31 st året innan)).
Deltagit i Spring-/Rullskid-Skytte SM Boden 2016-08-26--28 (13 aktiva (14 st året innan) och
ett antal ledare)
Haft representation på SSSF’s årsmöte i Boden
Ansvarat för skytte delen i samband med Vauhti Rullskidsfestival (2017-09-04) i Jönköping.
Antalet aktiva deltagare var 41 st.
Genomfört ett träningsläger i Torsby med 21st aktiva och ledare tillsammans med
Skidskyttegymnasiet som varade i tre dagar (2016-11-11--13)
Styrelsen har arbetat fram ett nytt dokument som beskriver regionens verksamhetsinriktning
fram t.o.m. 2021.
Varit representerad på WC i Östersund (2017-12-01--04).
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Administrerat och samarrangerat en skidskytte cup (Syd Cup Ski) omfattande fyra st.
deltävlingar (Nässjö, Nässjö, Borås, Landehof). Med 56 st deltagare (57 st året innan) i
tävlingsklass samt ca 40 talet (ca 100 talet året innan) startande i de öppna klasserna totalt i de
fyra tävlingarna
Deltagit med ett regionslag i RM Häverödal (2017-02-18--19) med 15 aktiva (19 st året
innan) samt ett antal ledare.
Haft prova-på verksamhet i Borås (2017-03-19).
Deltagit med en trupp av 21 aktiva (14 st året innan) och ledare från regionen i SM Skidskytte
Lima (2017-03-31--04-03)
Hans-Jörgen Hansson har gått utbildningen ”Besiktningsman civil skjutbana” och är
godkänd att besiktiga skidskyttebanor under fem år.
Startat upp ”Team Eie”-träningsgrupp. En träningsgrupp för de allra mest dedikerade aktiva
ungdomarna i vår sport under Kari Eie’s ledning.
Erhållit licens samt spridit ut nio st Unique .22 long skidskyttevapen i regionen genom att ha
fått nya permanenta förvaringsplatser hos de mesta aktiva klubbarna.
Region SYD Skidskytteförbundet
Styrelsen

