GÖTEBORGS SKYTTEGILLE

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2016
Styrelsen har bestått av följande medlemmar:
Eric Wallberg, Stefan Jakobsson, Lars Evaldsson, Per Larsson, Lars Matson, Kent Nilsson,
Dan Jonsson, Lars Jansson, Henrik Karlsson.
Styrelsen har genomfört 9 st protokollförda möten under verksamhetsåret.
Föreningen har under året framgångsrikt bedrivit skytteverksamhet inom ett antal nationella
grenar. Under året har man tävlat och tränat på 300m, 50m samt 10m under de veckor som
respektive säsong har varat.
Antalet skyttar har varierat mellan veckorna men vi har fått en ökning i
ungdomsverksamheten.
Under året har vårt nära samarbete med Kviberg SF fortsatt och detta samarbete har varit
mycket positivt för Gillet.
Tävlingsverksamheten
Skyttar från föreningen har framgångsrikt deltagit i ett större antal tävlingar.
Dessutom har Kviberg tillsammans med Gillet arrangerat en av de större tävlingarna i Sverige,
finalen på Sweden GP som innefattade både 50m och 300m. Tävlingen lockade deltagare från
hela Sverige samt även våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland.
Även om Gillet främst är en 6,5-förening när det kommer till tävlingsaktiviteten så ökar de
andra grenarna stadigt. Ser man till hur verksamheten är fördelad när det kommer till antal
skott och deltagare på träningarna så är luftgevär den största grenen, sedan kommer korthåll
och därefter 6,5-skyttet.
10 meter
Verksamheten har flutit på under året med ungdomsträningar och det har även arrangerats
klubbmästerskap.
50 meter
Gillets skyttar har varit ganska aktiva under året, men vi måste ut
och tävla lite mer, utanför hemmabanan. Vi har definitivt potential
att hävda oss väl. Efterlyser en uppryckning.
På korthåll SM i Kristianstad var det väldigt nära att vi fick ett
SM-Guld till Gillet. Kent Nilsson föll i särskjutning om guldet i
fjärde skottet. Vi gratulerar till en fin insats.
Lagtävlingen: Distriktlaget bestod av tre skyttar, alla från Gillet. Per Larsson, Lars Evaldsson
och Kent Nilsson. Dessa tog hem bronsmedaljen. En strong insats.

SM Kristianstad:
Kent Nilsson
Lars Evaldsson

Silver
Final

Västsvenska Korthållserien:
Vet. Kent Nilsson
K3 Per Larsson
K15 Oscar Wernqvist
Ludwig Ström

1:a
3:a
2:a
5:a

Elitserien:
Kent Nilsson final I Eskilstuna
Svenska Dagbladet:
K15 Ludwig Ström
K3 Per Larsson

1:a
7:a

Riksskölden:
K15 Oscar Wernqvist
V65 Kent Nilsson
K3 Per Larsson
K2 Lars Matson

2:a
2:a
2:a
3:a

Paradisträffen Arvika:
K75 Stefan Jakobsson
K55 Lars Evaldsson
K70 Kent Nilsson

1:a
4:a
3:a

KM:
Lars Jansson
Per Larsson
Kent Nilsson

Guld
Silver
Brons

Inuitskottet:
Ingvar Ivarsson 89 år.
300 meter
Gillets skyttar har med stor framgång tävlat inom föreningen samt distrikt
och på SM. Lars Evaldsson blev trea på SM i liggande efter särskjutning,
mycket bra skjutit. Per Larsson gick till final, också efter ett bra skytte.
Lars Evaldsson var med i finalen i ställningskyttet med ett bra resultat. Även Lars Jansson
var med i finalen.
Föreningens skyttar deltog i förbundslagen vid SM . Förbundet vann båda
tävlingarna.
Liggande : Lars Evaldsson och Kent Nilsson
Ställning : Lars Evaldsson och Lars Jansson
Föreningen deltog med stor framgång i Svenska Dagbladet.
Per Larsson sköt 242 poäng vilket gav en tredjeplats i klass 3, mycket bra resultat.
I Riksskölden kom Per Larsson på första plats med 191 poäng.

Föreningen har även i år arrangerat Högsboträffen med stor framgång.
Förenings Msk ställning
Lars Evaldsson
Per Larsson
Lars Jansson

Guld
Silver
Brons

Förenings Msk Liggande
Lars Evaldsson
Guld
Per Larsson
Silver
Stefan Jacobsson
Brons
Föreningen har även aktivt skjutit torsdagsserien och friskyttarna under 2016.
Övriga resultat hänvisas till prislistorna.
Skyttegården och våra banor
Under året har löpande underhåll genomförts i skyttegården.
De 10 st SIUS laserscore-tavlor som införskaffades till Korthålls-banan under 2015 har tyvärr
fortfarande dragits med vissa problem som vi arbetat med att åtgärda. Mycket har blivit bättre
och numera har vi aktivitet på Korthålls-banan året om.
Stort tack till Kent Nilsson som varit drivande i att få ordning på SIUS-tavlorna och även ser
till att Korthållsskyttet bedrivs året om på banan.
Eric Wallberg och Joakim Hansson fortsatte översynen av klubbens datorer och nätverk under
2016, 300m-banan har nu ny skjutledardatorn och fungerande visningsdatorer bakom
skyttarna. Även 50m- och 10m-banorna har setts över och upprustats.
Lars Matson har utfört ett stort arbete med skötseln av våra banor som alltid ser mycket fina
ut. Tack för detta Lasse och vi bör som förening ställa upp och stötta Lasses arbete mer
eftersom han drar ett sådant stort lass själv.
Läget i verksamheten är bra. 2016 var ett bra och framgångsrikt år för Gillet. Klubben
disponerar en bra anläggning och har bra klubbvapen och utrustning, dock behöver den
fortsatt uppdatering och underhåll och det är något som vi alla i föreningen behöver hjälpa
till med.
Arbetet med ett nytt Skyttecenter fortsätter enligt plan tillsammans med Kviberg och GPSSK.
Stiftelsen driver nu projektet med att bygga skyttecentret samt att stötta skyttet i
Göteborgsområdet.
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