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DE FÖRSTA BREDDTRÄNARNA
ÄR NU UTBILDADE!
Text Cecilia Augustsson Edstam och Michael Normann, utbildningsansvariga

Söndagen den 27 oktober lämnade 40 personer Stockholm
med en utbildning och ett diplom
i bagaget. Under helgen hade de
utbildats i ämnen som ledarskap,
träningslära, mental träning,
kost, antidoping, fysisk träning
och grenspecifika områden, och
de var nu färdiga breddtränare
(tidigare benämnt D-tränare).
Deltagarna kom från olika grenar
och olika delar av Sverige. Tanken är nu att dessa breddtränare,

med start redan i vår, ska kunna
utbilda tränare på föreningsnivå.
Denna utbildning är ett stort
steg framåt i SvSF:s Utbildningsstrategi 2017, vilken syftar till att
vi på alla nivåer i vårt svenska
skytte ska få kvalitetssäkrade
och verksamma tränare.
Detta är alltså en del av Utbildningsstrategi 2017 som Svenska
Skyttesportförbundet (SvSF)
började arbeta med 2012. Syftet
med Utbildningsstrategi 2017

är att förverkliga SvSF:s vision
”Skytte i världsklass” genom att:
På alla nivåer utbilda kvalitetssäkrade och verksamma ledare
och tränare,
Tillvarata befintlig kompetens
bland nutida skyttar och ledare.
Mer information om hur utbildningsstrategin är upplagd och
vad som väntar framöver kommer i nästa tidning samt på vår
hemsida www.skyttesport.se ■

SISTA WEBBTIDNINGEN
Webbvarianten av Svensk Skyttesport har nu funnits i två år. Dessvärre blir det inte
ett tredje. Från och med årsskiftet läggs webbtidningen ned. I stället lägger vi kraft
på www.skyttesport.se och där, på startsidan samt på sektionernas sidor, kommer
du att hitta de senaste tävlingsreferaten i stället.
SÅ SENASTE NYTT, SNABBT OCH AKTUELLT, HITTAR DU ALLTID PÅ
www.skyttesport.se

PRENUMERERA PÅ
SVENSK

VM
för studenter
2016

Papperstidningen Svensk Skyttesport lever vidare och
utkommer nästa år med fyra nummer, fullmatade med
intressanta reportage, intervjuer, skytteskolor med mera, med
mera. Tidningen ingår i tävlingslicensen, men nu finns det
också möjlighet att prenumerera. För 350 kronor får du
fyra nummer direkt hem i postlådan.
Vill du prenumerera på tidningen Svensk Skyttesport,
ring då Ågrenshuset på 0660-29 99 52 eller skicka ett
e-postmeddelande till pren@agrenshuset.se.
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Du har väl inte missat att du redan nu kan lösa tävlingslicens för 2014?
Hur du gör kan du läsa på www.skyttesport.se. ■
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TÄVLINGSLICENS 2014

I förra webbtidningen fick vi se flera fina
bilder från NM i 6,5-skyttet. Vi missade dock
att ange att även Liselott Danielsson, Värnamo
Skf, var fotograf där. Ber om ursäkt för det.

Kommer du att plugga på universitet år 2016, och ha lust att delta
i studenternas eget VM? Då får
du ta flyget till Leon, Mexico. Det
är nämligen där som 2016 World
University Championships kommer att avgöras, enligt International University Sports Federation.
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RIKSIDROTTSGYMNASIUM SKYTTE
Kombinera skytte
med studier på
riksidrottsgymnasiet
i Sävsjö. Centralt i
Småland - nära
till tävlingar i
Sverige och Europa.

Har du ambitionen att
bli en bättre skytt?
Vill du utveckla ditt skytte och
få tid att träna tillsammans med
andra duktiga ungdomar?
Siktar du på att nå elitnivå?
Kontakta oss så får du veta mer:
Paul Larm - instruktör gevär
Tel 0382-153 71
paul@skyttegym.se

Stockholm

Gert Rosengren - skolfrågor, instruktör gevär
Tel: 0382-153 70
gert@skyttegym.se
Göteborg

Jonas Fyrpihl - instruktör pistol
Tel: 0382-153 72
jonas@skyttegym.se

Jönköping

Sävsjö
Växjö

Malmö
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lite mindre, mycket

bättre

Sävsjö
www.aleholm.se
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BROLIN SEGRADE

på SM i nationell skeet

text och foto CHRISTER SVENSSON

Johannes Brolin, Vedums SpSK, tog hem SM-titeln
i seniorklassen när mästerskapet i nationell skeet
avgjordes. Detta på Oppundas banor, strax utanför
Katrineholm, i slutet av augusti. Med slutresultatet
190 duvor vann Johannes, närmast före Växjös Håkan
Karlsson och Lars Larsson, Gnosjö.

lockade
i år 88 deltagare i de olika klasserna. Fler skyttar var intresserade av att delta men 15 skjutlag
är vad man maximalt kan ta emot
på tre banor, när var och en skall
skjuta 200 duvor över en helg.
Sanna Svensson, Gnosjö, vann

SM I NATIONELL SKEET

Tomas Lundqvist, Arvika. Gustav Pettersson, Oppunda. Robin Helgosson, Vedum.

5

för andra året i rad damklassen.
Maria Olofsson, Karlstad, åkte
hem med silvret medan Bredareds Ulla Samuelsson fick nöja
sig med bronset.
Hemmaskytten Gustav Pettersson segrade i juniorklassen. Han
tog med det sin andra SM-titel för
året, eftersom han även vann tävlingen i olympisk skeet två veckor
tidigare. Tomas Lundkvist, Arvika,
och Robin Helgosson, Vedum tog
platserna efter Gustav.
Högst resultat i 50+
Högsta resultatet på tävlingen
fanns dock i klassen 50+. Staffan
Dahls 193 duvor gav en överlägsen seger i klassen och lade
grunden till lagguldet som Växjö
JSK erövrade.
I klassen 60+ sågs Lennart
Engström från Gullspång som
segrare före Jan-Olov Olsson,
Torsby, som betvingade Gamlebys

En jublande Johannes Brolin
när SM-segern är klar.
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Håkan Karlsson, Växjö. Johannes Brolin, Vedum. Lars Larsson, Gnosjö.

Bertil Johansson i en särskjutning
om silvermedaljen.
Gentlemännen i den äldsta
klassen 70+ bjöd som vanligt på
imponerande skytte. I år var det
Vetlandas Arne Aldén som erövrade guldet just före Forshagas
Bjarne Olsén och Stig Andersson,
Trollhättan.
Som tidigare nämnts tog Växjö
JSK hem lagguldet. Gnosjö Jvf
och Gamleby JSK kompletterade
med sina resultat den helt småländska prispallen i lagtävlingen.
Jag vill tacka Oppunda JSK
som bjöd på ett utmärkt skytteväder under hela tävlingen.
Behaglig temperatur och sol från
en klarblå himmel var det ingen
som klagade på. Som vanligt när
vi besöker Sörmland, och dessa
fina banor, så flöt allting på som
det skulle. Arrangemanget var
perfekt genomfört och prisbordet
någonting alldeles extra. ■
6

Berne Olsson, Landskrona-Saxtorp. Staffan Dahl, Växjö. Leif Zeilon, Gamleby.

Maria Olofsson, Karlstad. Sanna Svensson, Gnosjö. Ulla Samuelsson, Bredared.

Jan-Olov Olsson, Torsby. Lennart Engström, Gullspång.
Bertil Johansson, Gamleby.

Bjarne Olsén, Forshaga. Arne Aldén,
Vetlanda. Stig Andersson, Trollhättan.

Gnosjö Jvf. Växjö Jsk.Gamleby Jsk.
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JUBILEUM

text MARITHA ANDERSSON

för TÖREBODA PSK och FREDSBERG-ÄLGARÅS SKG
Helgen den 16-17 november firade tävlingen Göta Kanal Masters i Töreboda femårsjubileum. Arrangörerna Töreboda PSK och Fredsberg-Älgarås SKG berättar med
stolthet att tävlingen nu har genomförts under fem år i den nuvarande formen, på
elektroniska tavlor och med pistol- och gevärsskyttar skjutandes sida vid sida.

Söndagens prisbord, totalt 182 st priser
delades ut till ungdomarna under två dagar.

TÄVLINGEN HAR UNDER åren
växt sig större och större, och
nådde förra året ett rekord på
256 starter. I år var det något
färre starter, med 235 stycken,
men fortfarande var det en hög
konkurrens. En av arrangörerna,
Simon Magdeburg (Töreboda
PSK), påpekar att det i år var fler
skyttar från vårt grannland Norge
och att tävlingen därmed hade
besök av hela tre olika norska
föreningar. Ett välkommet återbesök kom även från Östergötlands
Skyttesportförbund, som åter
hade samlat ihop en busslast
med skjutsugna pistolungdomar,
som i samband med Göta Kanal
Masters deltog i ett tävlingsläger.

Pistoltävlingen
Bland pistolskyttarna blev det
trippelt med Mjölbykillar på pallen
i klass LP13. Där var Simon Wall,
med sina 395 poäng, snäppet
vassare än klubbkamraterna Edvin Åsenhed och Rasmus Franzén. Bland de stående skyttarna
kunde Josefin Johansson från
Frövi-Lindesberg PS ta hem se7

Från vänster Simon Magdeburg (Töreboda PSK), Maritha Andersson (Töreboda PSK),
Gunilla Karlsson (Fredsberg Älgarås SKG).

Jubileumstävlingen förbereds.

Tävlingshallen.

SKYTTESPORT WEBB nr 5 2013

Östergötland med sin buss på tävlingsläger.

gern som både DJY på lördagen
och LP15F på söndagen. Josefin
visade en kanonfin form med sina
372 respektive 369 poäng under
helgens tävlingar. Det gav henne
goda marginaler ned till de andra
tjejerna. Töreboda PSK:s egna
tjejer visade också på en bra
form under helgens tävlingar då
Alma Andreasen, som till vardags
studerar vid skyttegymnasiet i
Sävsjö, under lördagen putsade till sitt personliga rekord på
hemmabanan till 352 poäng. På
söndagen matchade klubbkamraten Julia Rosin detta genom att
tangera sitt personbästa på 359
poäng i klassen LP17F.
Gevärtävlingen
På gevärssidan visade Gullspångs SKF att de hittat formen.
De dominerade resultatlistan med
sina 15 deltagare under tävlingen. Det var däremot inte bara
Gullspångsskyttarna som hittat
8

Prisbordet igen.

formen inför tävlingen. I klassen
L11 segrade Samuel Borg, Tibor
SKF, efter att han skjutit inte bara
40 tior i rad, utan även lyckats
med 40 stycken innertior! Samma
resultat sköt även Philip Jönsson
från Mariestads SKG i klass L
Jun Sitt. Även i den äldre klassen
L13 var konkurrensen hård bland
ungdomarna. Alla tre på pallplatsen hade skjutit fullt, och särskiljningen via innertior gjorde att
Oliver Rickardsson, Gullspångs
SKF, med 39 innertior knep förstaplatsen före klubbkamraterna
Emma Helge och Sofia Tolonen.
Jubileumstävling
Som sig bör under ett jubileum
anordnades en jubileumstävling under lördagen. Den gick i
samma anda som den ledartävling som anordnades i Töreboda
vid Svenska Ungdomscupfinalen
2013. Till jubileumstävlingen
kunde ledare från de deltagande

föreningarna anmäla sig. Så på
lördagseftermiddagen stod 19
förväntansfulla gevärs- och pistolledare vid skjutbanorna. Tävlingen
sköts på fälttavlor anpassade till
luftskytte där målet var att skyttarna under en tid av 10 minuter
skulle skjuta 15 skott med decimalräkning. Skytten med högsta
totalpoängen stod därefter som
segrare. Megalink-tavlorna var
under tävlingen inställda på att
registrera för luftpistolsskytte,
men för att göra oddsen något
jämnare mellan pistol och gevär
fick gevärsskyttarna avstå från
sina skyttejackor. Tävlingen i sig
toppades med att ungdomarna
i föreningarna fick störa skyttarna med både hopp, rop och
visslingarna i tutor under skjuttiden. Samtidigt som arrangören
stod för musiken. Då tävlingen
genomförs i en idrottshall fanns
det riktigt goda möjligheter för
ungdomarna att få till gungningar

i golvet! När de 15 skotten var
avklarade kunde leenden ses på
både skyttarna och ungdomarna, vilket arrangörerna tog som
ett tecken på att tävlingen var ett
bra sätt att fira femårsjubileet.
Segrande blev den rutinerade
gevärsskytten Johnny Modigh från
Götlunda SPSK med den totala
summan av 147,1 poäng och han
avslutade tävlingen stilfullt med
en 10,8.
Arrangörerna Töreboda PSK och
Fredsberg-Älgarås SKG, genom
Simon Magdeburg, Gunilla Karlsson och Maritha Andersson tackar
alla deltagare för att ni gjorde årets
tävling till något extra. Och vi hoppas på att se er under nästa års
tävling igen! Några kommer kanske
till och med att återkomma redan
den 15-16 mars, då Töreboda PSK
åter anordnar finalen i Svenska
Ungdomscupen för pistolskyttar.
Tack och på återseende på skjutbanorna! ■

Näääästan hela tävlingshallen.
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OKTOBER

LÄGER
ÄGER
text MATHIAS och MATHILDA SJÖSTRÖM foto MIKAEL FASTH och MATHIAS SJÖSTRÖM

En regnig helg i mitten av oktober samlades ett 25-tal
skyttar från junior- och utvecklingsgruppen på gevär, i
Sävsjö för höstens första läger.
UNDER FREDAGSEFTERMID-

det fri träning, både
i luft- och korthållshallen. Carina
Jansson höll ordning på krutet
medan Maggan Ekberg-Emilsson och Mikael Fasth hade fokus
på stående i lufthallen. Vid 17-tiden var det sluttränat och en 2,5
timmes föreläsning om kost, med
dietisten Peter Stenberg från
Riksidrottsförbundet, väntade. En
av de första frågorna vi fick, var
om vi visste hur mycket vätska vi
gjorde av med under en träning.
Alla satt som frågetecken, och
till nästa läger ska vi mäta detta
vid tre olika tillfällen genom att
väga oss innan och efter träning. Vi ska även registrera våra
kostvanor under en hel vecka.
Peter ska analysera detta och
på lägret i november komma
med förslag på förbättringar. Att
prata mat i 2,5 timme på tomma
magar var en utmaning i sig, så
direkt efteråt gick alla till den
DAGEN VAR

Man kunde nästan ta på fokuseringen i lufthallen.

Det blev några tomhylsor under helgen. Här är
Sebastian, Ida och Jenny i
full gång med träningen i
50m-hallen.
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lokala pizzerian, duktiga lyssnare
som vi är.
Planering och stillahållande
Lördagen inleddes med att
utvecklingsgruppen diskuterade
säsongsplanering med Lars Wilander. Samtidigt jobbade juniorgruppen med den stående skjutställningen. Målet med träningen
var att hitta eventuella spänningar
i kroppen och att optimera stillahållningen. För att göra detta
togs alla referenser bort genom
att stå med pipan 5-10 cm från
en vägg. Därmed kunde vi bara
fokusera på vad vi gjorde och
hur det kändes, i stället för att
leta efter pricken. Efter lunch var
det ombytta roller, juniorer hade
säsongsplanering och seniorer
fick sikta mot väggen.
Innebandylir
På kvällen väntade den obligatoriska, men ack så prestige-

fyllda, innebandymatchen mellan
juniorerna och seniorerna.
Ganska snabbt konstaterades
att seniorerna var spelskickliga,
men de hade kort om folk och
blev snabbt trötta. Juniorerna
utnyttjade dock inte detta och
får bakläxa på taktiken till nästa
läger. Matchen slutade med vinst
för seniorerna även om juniorerna
kan ta åt sig äran för det snyggaste målet. Ett äkta ryssmål!
Skottplan
Lägret avslutades under söndagen med lite diskussion om
vår individuella skottplan. Hur
genomför vi egentligen skottet?
Det var också fri träning i båda
hallarna. Till nästa läger väntar
några veckor med kostregistrering, vätskekontroll, att skriva ner
vår skottplan, taktikförändringar
inför revanschen mot seniorerna
och givetvis en massa träning. ■
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TRÄNINGSLÄGER I

Västergötlands Skyttesportförbund

text MARITHA ANDERSSON, Sekreterare för pistolsektionen, Västergötlands Skyttesportförbund

Helgen den 1-3 november ordnade pistolssektionen och gevärssektionen i Västergötlands Skyttesportförbund ett träningsläger för ungdomar som precis gått från sittande skytte till stående. Det är sedan tidigare känt att många ungdomar upplever det som frustrerande
med omställningen från sittande till stående. Lägrets mål var bland annat att ge dem möjligheter, genom kunniga tränare och ledare, att
få träningskunskap att utvecklas som skyttar. Samtidigt ville vi att de skulle lära känna andra skyttar, från både pistol och gevär.

FREDAGEN DEN 1 NOVEMBER

Stående från vänster Simon Magdeburg,
Niklas Engström, Axel Assmundsgård,
Albin Källermark, Rasmus Olsson, David
Johansson, Pelle Falk-Hedberg, Matteusz
Ilczuck, Viktor Sjöqvist, Axel Lindgren,
Felix Pentikäinen, Maritha Andersson och
Sofia Löwendahl. Sittande från vänster:
Wilma Pentikäinen, Julia Arvidsson, Hanna
Widing, Isabella Erkki och Bella Sjökvist.
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samlades 15 ungdomar mellan 12 och 17 år i Odenhallen i
Falköping för att genomföra ett
träningsläger för både pistol och
gevär. Lägret anordnades av Västergötlands Skyttesportförbunds
pistol- och gevärssektion, med
pistolssektionens ordförande
Simon Magdeburg i spetsen. Det

fokuserade på att hitta övningar
som kunde utveckla ungdomar
som precis gått från sittande till
stående skytte. Ungdomarna
kom från närliggande föreningar
såsom Vara, Axvall, Skövde, Essunga, Mariestad, Töreboda och
så klart Falköping. Under helgen
hade ungdomarna hjälp av Niklas
Engström, som till vardags är

tränare vid Skyttegymnasiet
i Strömsund. Fredagskvällen
ägnades åt att bekanta sig med
lokalerna och varandra. Träningen
drog sedan igång på riktigt under
lördagen.
Teori och praktik
10 gevärsskyttar och fem pistolskyttar fick under lägret variera

teori med praktik. Niklas Engström gick igenom viktiga grundpelare vid ståendeskyttet, som
ungdomarna sedan tog med sig
ut till skjutplatsen och övade på.
Inför lägret hade 10 Megalinktavlor lånats in för att öka kvaliteten
på lägret. Under lördagen fick
ungdomarna möjlighet att träna
både balans, torrträning, noll-läge

och ställningsträning och detta
toppades med lite tävling. Några
av deltagarna genomförde bokstavligen sina första ståendeskott
under lägret. Mellan träningspassen tog hela gruppen sig ut på
en liten promenad för att få i sig
lite lunch, och de kom tillbaka till
skjuthallen med både lite frisk
luft och mat i kroppen. Redo för
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att det kunde vara ett lärorikt
moment att försöka få med vid
framtida läger.

Axel Lindgren och Bella Sjögren segrade i
den avslutande tävlingen i ”fel gren”.

nya utmaningar vid skjutbänken. Efter att otaliga skott hade
avlossats bjöd lördagskvällen på
god tacobuffé och bowling ett
stenkast från skjuthallen. Det
visade sig att ungdomarna inte
bara hade talang för att hantera
skott, utan även visste hur man
ska göra med ett klot. Det gjorde
att många kryss (strikes) kunde
ses även på bowlingbanan!
Höjda rekord
Söndagen innehöll också den
träning, och ungdomarna var om
möjligt ännu mer taggade på att
öva på de saker som man gått
genom dagen innan. Träningen
gav verkligen lön för mödan, då
flertalet av ungdomarna under
helgen höjde sina personliga
rekord med flera poäng. Niklas
Engström gav också ungdomarna
möjlighet att stifta bekantskap
med det tekniska redskapet
Scatt. Han förklarade användningsområdet för gruppen och
visade samtidigt skott från några
av Sveriges elitskyttar inom både
pistol och gevär. Tyvärr fanns
inte möjlighet att testa just Scatt
under helgens träningsläger, men
både ungdomarna och ledarna
som var med, var överens om
11

Grenbyte
Söndagen avslutades sedan med
en lite annorlunda tävling där
ungdomarna bytte gren mellan
varandra – pistolskyttarna blev
gevärsskyttar för en stund och
vice versa. För att öka svårighetsgraden ytterligare ordnades det
så att fältskyttemål för luftskytte
sattes upp istället för traditionella
pistoltavlor på Megalinken. Målet
var sedan att ungdomarna, med
ett ovant skytteredskap, under 10
tävlingskott skulle försöka hitta
centrum på Megalinken. Efter
mycket skratt och fokusering
kunde två segrare utses. Bland
gevärsskyttar, som tävlingen till
ära sköt med pistol, segrade Bella
Sjökvist från Skövde SG. Och
bland pistolskyttarna, som konverterat till gevär, segrade Axel
Lindgren från Töreboda PSK.
Arrangören för lägret, Simon
Magdeburg, påpekar att det varit
ett mycket lyckat läger som han
önskar kunna göra en uppföljare på nästa år igen. Många av
ungdomarna höll med honom
om detta när man samlades för
att avsluta helgens skjutningar
och invänta skjutsen hem. Både
ungdomarna och ledarna har lärt
sig mycket som man kommer att
ta med sig inför framtida läger.
Avslutningsvis bör nämnas, som
trevlig och sporrande kuriosa,
att åldern på de fyra ledare som
deltog under lägret låg mellan 22
och 25 år, samt att två av dessa
ingår i styrelsen för pistolsektionen i Västergötlands Skyttesportförbund. Ett gott tecken på
förnyelse inom skyttet! ■

Träning i lufthallen.

Teori för luftgevärsskyttarna.

Bowlinglördag.

Tacobuffé på lördagkvällen.
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Helgen den 15-17 november hölls Svenska Skyttesportförbundets årliga konferens Skytteforum i
Arlanda Stad, utanför Stockholm. Förbundsstyrelsen,
sektionernas styrelser samt kansliets personal, samt
representanter från skyttesportdistrikten träffades för
en utvecklande helg för skyttesporten. Och att det nu
finns en framåtanda i förbundet är tydligt.
helg där mycket
information om verksamheten i
förbundet stod på schemat. Ordförande Jimmy Persson kunde
bland annat berätta att Svenska
Skyttesportförbundet står ganska
stabila i tillvaron. Detta trots att
Riksidrottsförbundet går med
förlust, och står inför stora besparingar. Persson berättade att
vi är några färre föreningar i
förbundet nu jämfört med i fjol,
men att det inte är en dålig sak
då de förlorade föreningarna var
sådana som knappt hade någon
verksamhet. Antalet tävlingslicensierade går åt rätt håll också,
kunde han berätta. 2013 hade
5613 personer tävlingslicens,
jämfört med 5473 år 2012. En
ökning i antalet medlemmar
inlagda i IdrottOnline har också
kunnat noteras. 69 836 medlemmar finns nu i IdrottOnline. Dessa
medlemmar är dem som SvSF
representerar när man deltar i

DET VAR EN

FRAMÅTANDA PÅ

SKYTTEFORUM 2013
text och foto JOSEFIN WARG
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den politiska debatten, till exempel kring vapenlagstiftningen, sa
Persson.
Elitsatsning på barn?
En återkommande debatt inom
idrotten, handlar om elitsatsning
på barn och ungdomar. Skytteforum 2013 fick besök av före
detta orienteraren Marita Skogum, från Sisu Idrottsutbildarna,
som pratade kring detta. Församlingen fick i små grupper diskutera frågor som ryms inom detta,
såsom toppning, om alla får vara
med, med mera. Ett intressant
ämne som berör alla engagerade
inom idrotten.
Presentationer
Under Skytteforums första dag
fick sektionerna respektive ungdomsrådet möjlighet att presentera sig och sin verksamhet för
alla i distrikten. Det var en chans
de tog, för att berätta om bland
SKYTTESPORT WEBB nr 5 2013
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FRÅGOR

TRE SKYTTEFORUMDELTAGARE
gångsfaktorerna, som han ser
det. Det är att skytten har en vilja
att satsa och är beredd att arbeta
hårt för att nå sina mål. Det är att
man ger tydliga och klara besked
kring vad som gäller kring exempelvis laguttagningar till mästerskap. En annan framgångsfaktor
är bra samarbete mellan förbund,
sektioner, förbundskapten, skytt
och tränare.

annat breddverksamheten. Ungdomsrådet presenterade tre projekt som de jobbar eller ska jobba
med. Där hittas att finnas med i
Swedish Cup-planeringen, och
att vid kommande årsmöte ha
workshops med distrikten där
det handgripligen ska tas fram
idéer på hur man ska utveckla
ungdomsverksamheten. Sociala
medier är också något som ungdomsrådet ska satsa på.
Jonas Edman presenterade
elitverksamheten inom förbundet,
och deltagarna på forumet fick
också lyssna på Claes Johansson
om hur han jobbar som förbundskapten för lerduva. Bland annat
Linda,
Malin
ochom
Anna.
pratade
han
några av fram13

Utbildningssatsning 2017
På söndagen handlade det
mestadels om utbildningssatsningen 2017. Den strategin
handlar bland annat om att det år
2017 ska finnas 1150 utbildade
föreningstränare inom skyttet. Redan i början av nästa år
kommer utbildningarna runtom i
landet ta fart på allvar. Något som
de flesta distrikt verkade se fram
emot. Mer om utbildningen kan
du läsa på 3.
Svenska Skyttesportförbundet
tackar alla deltagande på Skytteforum 2013 för en trevlig och
givande helg. Nu hoppas vi att
den framåtanda som noterades
under helgen sprids till alla våra
föreningar ute i landet! ■

text TOMAS TIRÉN

EM-guld och nytt
kvalrekord för

JACOBSSON
Vilka prioriterade områden har ni i ert distrikt att jobba med 2014?
PÄR KARLSSON,
BLEKINGES SKYTTESPORTFÖRBUND

Handikappidrott: Jonas Jacobsson vann sitt 22:a
EM-guld i Alicante.

– Det första är att öka verksamheten och dra in nya skyttar, och
sedan handlar det om att utbilda tränare inom utbildningssatsningen.

DET BLEV ETT

Hur tycker du att andan i skyttesportförbundet är, så här
några år efter sammanslagningen?
HENRIK JANSSON
HALLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND
Det börjar ha fastare former och de flesta i Skyttesverige har börjat arbeta enligt de former som finns nu, för att det ska fungera.
Efter mycket domedagsprofetior ser man nu en stabil framtid. Det
finns många frågor kvar att lösa, men nu har jag sett att vi har
styrkan att lösa problem som dyker upp.
Vad ser du för möjligheter med skyttesportförbundets utbildningssatsning?
LINDA STRAND
VÄRMLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND
Att vi kan öka kompetensen på föreningsnivå och motivera de
som vill bli ledare och tränare. Det gynnar skyttar, från barn upp
till elit. Det är det bästa som har hänt på länge, och det har saknats tidigare! ■

lyckat IPC-EM för det svenska skyttelandslaget när mästerskapet avgjordes i Alicante i oktober. I
lagtävlingarna blev det ett guld och två silver. I de individuella
tävlingarna plockade legenden Jonas Jacobsson en medalj
av varje valör, medan Joackim Norberg tog brons i 10 meter
luftpistol.
Jacobsson stod även för ett individuellt kvalvärldsrekord i
sin paradgren 50 meter gevär helmatch. Han fick där ihop
hela 1172 poäng.
– Jag har jagat 1170-gränsen under en lång tid, och
ska jag vara ärlig så var det en av anledningarna till att jag
fortsatte efter Sydney, sa Jonas Jacobsson till IPC efter
tävlingen.
Tillsammans med Lotta Helsinger och Fredrik Larsson slog
Jacobsson även nytt kvalvärldsrekord i 50 meter liggande
gevärsskytte – 1849,2 poäng.
– Vi har flera bra skyttar i Sverige som är på väg fram och
det är bra, sa Jonas Jacobsson, som tack vare sin fina EMinsats blev nominerad till IPC:s ”Månadens atlet”. ■
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Upptaktsläger till EYL
text VI 3 EYL-SKYTTAR

Helgen den 21-22 september träffades vi, Louise Nilsson, Mathilda Sjöström och
Christoffer Efraimsson, i Sörabyhallen för ett upptaktsläger inför European Youth
League-finalen. Det var väldigt roligt att träffas igen eftersom vi är utspridda över
mer eller mindre hela Sverige.
PÅ FREDAGSKVÄLLEN BLEV det
mest prat om allt möjligt, men på
lördagen var det fullspäckat med
skytte. Klockan 10 på förmiddagen anlände de tre Gullaboskyttarna Maria Bondesson, Johanna
Jonsson samt Emelie Forsberg,
samt de tre Sörabyskyttarna
Rebecca Hjortskull, Ida Tollstern
samt Simon Tollstern och gjorde
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oss sällskap. Vi delade in oss i tre
lag, en Gullaboskytt, en Sörabyskytt och en EYL-skytt i varje
lag, så att vi kunde tävlingsträna
enligt European Youth Leagueprincipen. Den går ut på att skjuta
fyra tioskottsserier med 12 minuter på varje serie, och man skjuter
även man mot man mellan lagen.
För varje vunnen serie får laget

2 poäng, vid oavgjort 1 poäng
och förlorad 0. Sedan slår man
ihop lagets alla poäng och ser
vilket som vunnit matchen. Det
var jämnt mellan lagen men efter
särskjutning mellan lag 1 och lag
2 vann slutligen lag 1, innehållande Louise Nilsson, Rebecca
Hjortskull och Maria Bondesson.
Vi åt lunch tillsammans på

den lokala pizzerian vilket var
trevligt. Efter det gick vi tillbaka
till skyttehallen och sköt lite till. Vi
avslutade dagen med att skjuta
”gris”. Där skjuter man ett skott i
taget och den med sämsta skottet får en bokstav. När man fått
”gris” åker man ut och man håller
på tills det bara är en skytt kvar.
Vinnare av denna skojtävlingen
var Johanna från Gullabo.
På kvällen när de andra skyttarna hade åkt hem passade vi
på att göra tacos och kolla på
film och ha det mysigt. Vi låg och
skrattade hela kvällen till en dålig
film, och åt kladdkaka.
På söndagen började vi med att
skjuta igen och denna gång var
det egen träning och småtävlingar. Sedan tog ledare Patrik
Hjortskull med oss in till Växjö för
lite sightseeing. Första stoppet
var slottet i Växjö vilket var intressant och roligt. Sedan åkte vi förbi
gamla regementet och idrottskliniken, innan det bar av mot
tjejernas höjdpunkt - köpcentret.
Louise och Mathilda sprang glatt
runt i affärerna medan Christoffer och Patrik gick på sitt håll.
Efter en och en halv timme var vi
tvungna att åka tillbaka till Söraby
då det var dags för hemfärd.
Detta tyckte Louise och Mathilda
var alldeles för kort tid i ett köpcenter, men det var bara att gilla
läget denna gång.
När vi var tillbaka i Söraby
packade vi ihop, sa hej då och
åkte hem och tränade och taggade upp inför Slovenien som
bara låg två veckor framåt. ■
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EUROPEAN YOUTH LEAGUE
FINAL I SLOVENIEN
text LOUISE, MATHILDA och CHRISTOFFER foto PATRIK HJORTSKULL

Vår resa till European Youth League-ﬁnalen i Lasko, Slovenien började på tisdagskvällen den 1 oktober i Sörabyhallen. Vi
skyttar, Mathilda Sjöström, Louise Nilsson och Christoffer Efraimsson, övernattade där eftersom vi skulle åka väldigt tidigt
på morgonen dagen efter. Vi hade även med oss lagledarna Patrik Hjortskull och Leif Fasth. Vi hann inte mer än att sätta
oss i minibussen innan Louise hade somnat längst bak med täcke, kudde och vantar. Och så började vår resa till Slovenien.

VI ÅKTE ÖVER Öresundsbron,
genom Danmark och tog färjan
från Rödby till Puttgarden, Tyskland. Tyskland var platt och tråkigt och endast motorväg och
bilköer. Sent på onsdagskvällen
befann vi oss någonstans söder
om Leipzig och letade efter någonstans att sova. Vi irrade runt
mitt ute i ingenstans men till slut
hittade vi ett hotell och bäst av
allt (enligt tjejerna) var att det
fanns Wifi. Christoffer tyckte
mest att det var skönt att vara
ifrån den sociala kontakten med
omvärlden.
När vi kollat på våra rum gick
vi ner för att äta middag. Först
fick Leif en fluga i sin dricka och
sedan sprang servitören in i väggen med Leifs mat, så det flög
pommes överallt. Vi kunde inte
sluta skratta. Ingen bra dag på
jobbet för den servitören.
Resan fortsatte på torsdagsmorgonen. Ju längre ner i
Tyskland vi kom, desto finare
blev naturen och när vi kom in i
Österrike blev landskapet väldigt
fint med alla berg. En bra bit in i
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Österrike stannade vi och åt österrikisk schnitzel vilket satt som
en smäck. Vi fortsatte genom
Österrike och vidare in i Slovenien, där landskapet såg ungefär
likadant ut som i Österrike. Med
andra ord, mycket fint!
Framme
På torsdagseftermiddagen kom
vi fram till den lilla byn Lasko
som var omringad av stora maffiga berg. Mitt i dalen låg ett lyxigt
hotell vid namn Wellness park,
och där skulle vi vistas de kommande dagarna. Vi checkade in
och plockade upp grejerna på
våra rum. Louise och Mathilda
fick ett hörnrum och det första
Louise gjorde var att riva ner
gardinen när hon skulle öppna
fönstret för att släppa in lite luft i
det varma rummet.
Därefter gick vi ner för att kolla
på skjuthallen, som var uppbyggd
i konferensdelen på hotellet. Den
var stor och fin med 26 banor,
och vi alla fick ett väldigt bra
intryck av banan. Inspektionen
fortsatte med övriga delar på
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hotellet. Först ut var pooldelen
vilket var otroligt fin. Men tyvärr
utnyttjade vi det aldrig. Sedan tog
vi en tripp utanför hotellet och
kollade på floden och bergen.
Efter maten hängde vi på
Mathildas och Louises rum för att
måla svenska flaggor på tjejernas
naglar. Christoffer var inte ett
så socialt umgänge då han var
trött efter resan och somnade på
soffan.
Tid för träning
På fredagen gick vi upp ganska
tidigt då vi skulle göra klädkontrollen vid 9. Alla tre gick igenom
utan problem. Sedan var det
dags för den fria träningen och
Sverige var tilldelad en bana så
vi fick träna efter varandra. Det
kändes bra för alla, men vi var
spända över vilket motstånd
vi skulle få i vår grupp. Efter
träningen åt vi och vilade på våra
rum inför kvällens match, medan
ledarna var på tekniskt möte där
grupperna lottades. Vi hamnade
i grupp 2. Positivt, då vi fick de
bästa skjuttiderna. Däremot fick
vi nog det tuffaste motståndet Kroatien, Ungern och Danmark.
Klockan 16 var det dags för
invigningsceremoni och gruppfoto av alla skyttar. Därefter var
tävlingen igång.
Tävlingsprincipen är lite
annorlunda då man skjuter i
tremannalag. Varje skytt möter
en skytt från motståndarlaget,
man skjuter alltså man mot man.
Man skjuter fyra 10-skottsserier
och den med bäst resultat efter
varje 10-skottsserie vinner 2
poäng. Vid lika resultat får båda
1 poäng. Efter varje 10-skottsserie kan laget totalt få 6 poäng.
När alla serier är färdigskjutna
16

slår man ihop de individuella
poängen till en lagpoäng, och
det laget med mest poäng vinner. Ett lag kan få max 24 poäng
i en match.
Tävlingsdags
Alla tre var väldigt nervösa innan
matchen mot Ungern, då det var
allas första tävling för säsongen.
Det var en jämn och spännande
match, där Christoffer sköt riktigt
grymt och plockade många poäng till laget. Tyvärr vann Ungern
ändå med 14-10. Det var såklart
inte roligt att förlora, men det var
bara att ladda om till morgondagens två matcher.
Lördag förmiddag stod Kroatien för motståndet. Även där var
det en ganska jämn match men
vi hade lite oflyt med serierna,
samtidigt som Kroatiens skyttar
var väldigt duktiga. Vi var lite
mindre nervösa denna match, då
vi redan avklarat första skjutningen dagen innan och kommit
in i tävlingen. Men även här blev
det förlust, och denna gången
med 16-8.
Doping-quiz
Några unga vuxna från en antidopingkommitté var där hela
lördagen och alla skyttar fick göra
ett quiz om doping. Tyvärr fanns
det inte på svenska så vi genomförde det på engelska medan en
av killarna stod bakom och skrattade åt oss. När han tyckte att det
tog för lång tid innan vi svarade
så viskade han svaren åt oss och
flinade. Tack för hjälpen!
Efter all quiz och avklarad lunch
så visade ledarna bra fritidsledaregenskaper, då de tog med
oss på serpentinvägarna upp
i bergen. Där kollade vi på ett

kapell som byggdes under tidigt
1600-tal, och som vi kunde
se från hotellet. Tyvärr var inte
kyrkan öppen men vi kikade in
genom nyckelhålet och det såg
väldigt fint ut. Och utsikten uppe

på bergen var helt obeskrivlig.
Danskmöte
När vi åkt ner för bergen igen
och kommit fram till hotellet var
det bara att ladda. För då var det

dags för matchens match – mot
danskarna. Nu blev vi genast
mer nervösa igen eftersom vi
vet vad danskarna går för, och
att det brukar bli jämna och
roliga matcher. Det blev som vi

trodde. En jämn och rolig match,
men som tidigare hade vi inte
flytet på vår sida. Louise sköt
en 100-serie och två 99-serier,
och Mathilda sköt också bra och
plockade poäng. Trots detta så
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medan Ryssland hade publiken
på sin sida. Och det var till slut
Ryssland som tog hem guldet.
Lunch och efterrätt blev avklarad på cirka en kvart. Racerfart
för Mathilda, som annars brukar
ta väldigt god tid på sig. Men det
var tvunget att gå fort eftersom
vi inte ville missa prisutdelningen.
Det var fina priser. Ettan, tvåan
och trean fick medalj och SIUSställ, ettan fick även någon form

blev det ändå förlust med 15-9,
vilket var riktigt surt. Men vi var
tvungna att bli på bättre humör
ganska fort då det snart var dags
för bankett.
Banketten och maten var helt
okej men vi blev lite besvikna på
den dåliga gemenskapen med
de andra länderna. Eftersom det
inte var långbord så satte sig alla
länder vid ett eget bord. Vi fick
dock trevligt sällskap av danskarna. Under banketten delade
tävlingsledaren Simeon ut diplom
till alla skjutande deltagare.
Efter banketten gick Christoffer och ledarna och lade sig,
trötta efter en intensiv tävlingsdag. Men Louise och Mathilda
umgicks med italienarna. Tyvärr
var det bara en av dem som
kunde bra engelska, så hon fick
agera tolk så att vi ändå kunde
17

föra en hyfsat bra konversation. När hon gick och lade sig
fick tjejerna klara sig på väldigt
simpel engelska, teckenspråk
och Google translate för att förstå varandra. Men det funkade
det också, och det blev mycket
skratt och missförstånd.
Finalskjutning
Söndag betydde finalskjutningar.
Italiens gevärslag var i bronsfinal mot Kroatien, och självklart
hejade vi på våra nya kompisar.
Det var sjukt jämnt men till slut
vann Italien och tog därmed
bronsmedaljen. Sedan småtittade
vi lite på guldfinalen i pistol där
Ukraina och Tjeckien möttes. Sedan skulle Ryssland och Ungern
göra upp om guldet på gevärssidan. Det kändes som om vi var
de enda som hejade på Ungern,

av pokal. Efter prisutdelningen
var det avslutningsceremoni.
Avslut
När vi skulle säga hej då till våra
italienska vänner kom en av
deras ledare fram och kommenterade tjejernas naglar, då
hans favoritfotbollslag i Italien har
färgerna blått och gult. Han föreslog att vi skulle måla hans naglar
likadant om vi ses i nästa års final
som går i Serbien. Det uppdraget
tackade vi glatt ja till!
Minibussen var färdigpackad
och klar så det var bara att
hoppa in och åka iväg, vilket var
ett trist ögonblick med tanke på
hur kul vi har haft det under den
här resan. Vi har samlat mycket
erfarenhet och vi ser fram emot
att kämpa på med skyttet under
kommande säsong, för att försöka ta en plats i laget till nästa
år! ■

IDROTTSDAG I

ÖSSJÖ
text JAN STRAND, sekreterare Össjö SKF

Össjö Skytteförening och orienteringsklubben
OK Origo och Össjö Idrottssällskap samarbetade
under höstlovet för att ge byns barn möjligheter att
prova på alla idrotter i Össjö. För sjunde året i följd
ﬁck de prova på fotboll, bordtennis, luftgevärsskytte och orientering.
MAN STARTADE MED fotboll på Idrottsplatsen och flyttade
sedan ner till luftgevärshallen. Där fick hälften spela bordtennis
och hälften äta lunch, och sedan bytas av. Efter lunch blev gruppen uppdelad i skytte och orientering, och de största fick prova
på springskytte. 29 barn kom till idrottsdagen och det ställer
stora krav på logistiken, så att allt flyter på och alla är aktiverade. Eftersom vi endast har åtta banor till skytte, och lokalen
även används till bordtennis, gäller det att planeringen stämmer.
Barnen var 6 till 12 år gamla, och alla klarade av skyttet. En del
med lite hjälp, och en del med mycket hjälp. Det gäller att inte
ge upp, så klarar alla det.
Det är Gun-Marie Nilsson och Jan Strand, ledare i alla tre
föreningarna, som står bakom arrangemanget, som hålls för att
locka mer folk till föreningarnas aktiviteter. Det brukar ge någon
ny medlem, vilket behövs för föreningarnas fortlevnad. Det är
kostnadsfritt för barnen, och de blir bjudna på lunch.
Det är femte rekryteringsdagen som Össjö Skytteförening
har gjort i år. Tidigare har vi genomfört friluftsdag på skolan i
Östra Ljungby med luftgevärsskytte. En dag med korthållsskytte
och en dag med luftgevärsskytte för skolan i Össjö. Samt en
aktivitetsdag, ihop med Idrottsföreningen i Össjö, med korthållsskytte. Bland annat detta har gjort att föreningen fortfarande
har bra verksamhet i en tid när många skytteföreningar har
tappat många medlemmar. ■
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text och foto LARS LENNARTSSON

TA DEL I ENERGIEN

– LANDSSTÆVNE I ESBJERG
Det var omöjligt att inte påverkas eller ta del av all den energi som präglade Esbjerg under årets
Landsstævne i Danmark. Stadens borgmästare Johnny Søtrup hälsade ”velkommen till sommerens energiudløsning”, den här veckan i juli, när ”hela Esbjerg hade väntat på att komma ur
startblocken”. Som alltid en fantastisk upplevelse och förmån att besöka det här evenemanget,
som återkommer vart fjärde år och kan liknas vid ett OS i nationellt format.

Korthållsfältskytte i skuggan
av vindkraftverk.
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Uppträdanden vid tävlingscentrum.

Inmarschen till invigningsceremonin.

Efterskolens gymnaster.

Energien släpps lös - färgspragande avslutning.

Efterskolen har intagit arenan.

Gymnastikuppvisning på ett torg.

Statsministernhåller invigningstal.

International Gym. Night, en sommerful (fjäril) på arenan.
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I Danmark skapades traditionen
med Landsstævner 1862 genom
en prisskjutning i Köpenhamn,
mot bakgrund av att Danmark
skulle vinna tillbaka det tidigare
förlorade Sønderjylland! Ganska
snart kom även gymnastiken med
i arrangemangen. Som en följd av
första världskriget blev Sønderjylland åter danskt, något som
ingen trott var möjligt. Så under
mellankrigsåren gick skyttar och
gymnaster skilda vägar. Stævnerna levde kvar och efter andra
världskriget ändrade de karaktär.
Utöver skytte och gymnastik kom
nu även bollspel och andra idrotter med. 1971 arrangerades gymnastikuppvisningar och folkdans
i Holstebro centrum, som gjorde
att befolkningen kunde delta.
Med fest och underhållning blev
detta succé och medverkade till
utformningen av dagens stævner
som blivit en stor folkfest. Under
en period har skytte och övriga
organisationer gått skilda vägar,
men samhörigheten har funnits
ibland annat Landsstævnerna,
och nu är man åter samlade i en
organisation.
Konkurrens om Landsstævner
Kan det vara kulturell bakgrund
som påverkar även ett idrottsevenemang? Så är det säkert och i
Sverige saknar vi den historiska
bakgrunden. Dåvarande Frivilliga
Skytterörelsen gjorde ett tappert
försök att skapa en svensk skyttevecka med start 2003. Den
genomfördes fullt ut under tre år,
därefter tvingades man stegvis
att ge upp tanken. I Danmark
uppstår konkurrens om att få
arrangera Landsstævner! Mer
än tio orter visade intresse för
arrangemanget och i den av-

slutande processen reducerades detta till fem. Esbjerg gick
segrande ur den striden, med en
beräknad satsning på 17 miljoner
Dkr! En ny organisation med
gemensamt stævnekontor för
DGI och kommunen prövades
för första gången och detta blev
succé. 300 personer var engagerade i ledningen, tillsammans
med en mängd olika företag. En
särskild tekniksatsning gjorde
att alla de beräknade 50 000
besökarna och 150 journalister
från press, radio och TV erbjöds
gratis trådlöst nätverk på övernattningsställen och i området
vid stævnecentrum, och en APP
ersatte sedvanlig handbok för
Landsstævnet. Folkfesten pågick
under fyra dagar, eller egentligen
fem. Dagen före idrottsevenemangen genomfördes nämligen
”Late night” i Esbjerg mellan
10.00-22.00, ett event med massor av musik och underhållning.
Dessutom hade alla butiker öppet
samma tid.
Esbjerg Danmarks yngsta stad
Esbjerg föddes för cirka 150 år
sedan och är därmed Danmarks
yngsta stad. Landet förlorade
sin hamn på västkusten efter de
”slesvigska krigen”. Då anlades
Esbjerg hamn och kring den
föddes staden. Ursprungstanken var utskeppning av levande
kreatur och svin. Ingen tänkte då
på fiske, men under 1890-talet
ökade detta kraftigt. 1970 fanns
över 600 fiskefartyg registrerade
i Esbjerg, men nu finns endast
dussinet kvar! Staden har under
många år präglats av transport
och fiske. Under 1970-talet förändrades emellertid förutsättningarna och då satsades det på

offshoreverksamhet med olja och
gas. Senare kom vindenergi och
nu präglas hamnen av upplag för
vindkraftverk i väntan på utskeppning. I dag är Esbjerg tveklöst
Danmarks energimetropol, men
har även utvecklats starkt inom
kulturverksamheten under senare
år.
Arena och natur i centrum
Stævnecentrum var förlagt till
Blue Water Arena, som tillsammans med Blue Water Dokken
(en idrottshall), friidrottsanläggning, tennisbanor och en mängd
andra anläggningar för olika
idrotter utgjorde navet i hela arrangemanget. I direkt anslutning
till detta ligger Vognsbøl park
med ”Gryden” (en djup dalsänka)
som skapade perfekt inramning
för en mängd musik-, kultur- och
underhållningsevenemang. Parken fortsätter i ett mindre skogsområde med djurhägn och allt
detta mitt i centrum av Esbjerg.
Fantastiskt! Namnet på en del av
anläggningarna skvallrar för övrigt
om att de finansierats med hjälp
av Blue Water Shipping, ett stort
transport- och logistikföretag med
kontor i 30 länder.
”OS-invigning” med energi
Första dagens höjdpunkt var invigningen som genomfördes i ett
fullsatt Blue Water Arena. Tänk er
stämningen när över 10 000
deltagare marscherar in i oändliga
led som aldrig tycktes ta slut. I
täten för varje trupp gick bärare
med fana och namnskylt, därutöver presenterades ”holden” (distrikten) via högtalare med namn
och antal anmälda. Som avslutning kom ”efterskolelever” (frivillig
utbildning, ofta med idrottslig
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inriktning) med 4 600 deltagare
och deras 500 lärare. Allt detta
till taktfast musik och handklappningar. Som en OS-invigning,
där man verkligen kunde ”ta del
i energien”. Stævnedeltagarna
marscherade därefter till ”Gryden”
för att se den efterföljande delen
av invigningsceremonin på storbild.
Statsministern framhöll frivilliginsatsen
När deltagarna marscherat ut intas arenan av den världskända
elitgruppen DGI:s Verdenshold
(Dansk Gymnastik och Idrotts
världslag i gymnastik), med
elever från olika gymnastikhögskolor, för att framföra öppningsshowen ”Energier”, en fartfylld
resa genom ett spännande universum. Besökarna får uppleva
den energi och de värden som
Esbjerg har idag som Danmarks
energimetropol. Det är lätt att
förstå värdet i Landsstævnen när
statsminister Helle ThorningSchmidt, DGI:s ordförande Søren
Møller och Esbjergs borgmästare Johnny Søtrup står för öppningstalen. Statsministern framhöll de nära 25 000 stævnedeltagarna, men framförallt de
3 700 frivilliga som, utan ekonomisk ersättning, stark bidrar till
att evenemanget kan genomföras. I talet nämndes också att
detta är en ”extraordinär insats”
och om att ”öka stödet för rörelsen, för det förtjänar den”.
20-talet idrotter - 750 skyttar
Staden präglas naturligtvis helt
av detta jättearrangemang, med
bland annat avstängda gator i
de centrala delarna under de här
dagarna. Alla fria ytor fylls med
20

Människans möte med naturen. Nio
meter höga statyer som blickar ut över
havet och hamninloppet i Esbjerg.

Ett av flera serveringstält i samma storlek.

Reklam för skytte på landsstævnen.

verksamhet i form av framträdanden, underhållning, gymnastik- och dansuppvisningar, med
mera. Trots gratis busstransporter
under de här dagarna, ser man
aldrig så många cyklande och
gående med ryggsäck som på
en Landsstævne. De är på väg
till någon uppvisning eller för
att delta i någon av de 20-talet
idrotter som är representerade.
Här finns badminton, bordtennis,
havskajak, krocket, trial, handboll,
beachvolley, fotboll, cykel och
mycket mer. Naturligtvis fanns
även den idrott med som startade
det hela för 151 år sedan och
som var anledningen till att jag
var där, nämligen skytte för sju
olika discipliner. Fem av disciplinerna representerade gevär

genom korthåll 50 m, korthåll fält,
biathlon (löpning + skytte), gevär
6,5 200 m och gevär 6,5 fält.
Övriga två var pistol 25 m och
pistol fält i lite olika varianter. Allt,
utom gevär fält 6,5 som genomfördes på ett skjutfält, var samlat
till en skytteanläggning i ytterkant
av staden, endast sex km från
tävlingscentrum. Totalt deltog 750
skyttar som noterades för 2 271
starter fördelat med 1 398 på
gevär och 873 på pistol.
Naturligtvis avrundades det
hela med en avslutningsshow
under söndagen, helt i stil med
OS. Men då hade jag redan lämnat Esbjerg för skytteuppdrag
på hemmaplan. Nu har energin
sänts vidare till Aalborg inför
2017. ■

200 m gevär 6,5.

En viktig funktion, mobiluppladdning.

”Gryden” centrum för fest och underhållning.
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