Protokoll
Fört vid regionkonferens i Alvesta 2010-01-23.
Närvarande: Se bilaga.
1. Ordförande för Smålands skyttesportförbund, Christer Claesson, öppnade mötet och
hälsade alla deltagare välkomna.
2. Kallelsen till mötet godkändes.
3. Efter en kort presentation av deltagarna godkändes föreslagen dagordning.
4. Till att leda konferensen valdes Christer Claesson. För att föra protokoll över dagens
möte valdes Bo Blad. Till att justera dagens protokoll valdes Carina Norman och Alf
Olsson.
5. Regionens roll.
- Regionens geografiska indelning skall vara reglerat i skrift.
- Regionen ska inte behöva en egen administration. Rullande ansvar för arbetsmöten.
- Det är viktigt med tävlingsformen över förbundsmästerskap.
Mötet beslutar att behålla regionen som tävlingsform och sammarbetsorgan.
Möten skall hålla i senare halvan av oktober månad.
Nästa möte skall hållas den 23 oktober 2010 och arrangeras av Blekinge.
Mötesordning: Småland, Blekinge, Skåne och Halland.
6. Tävlingsplanering, nationellt och skyttesport.
- Rapportering från föregående års tävlingar.
- Vi måste höja statusen på våra tävlingar.
- Tydliga regler för tävlingsarrangemang.
- Viktigt med god organisation.
- Vilka grenar kan och ska genomföras samtidigt?
Tävlingarna inom regionen kommer att benämnas och genomföras som Sydsvenska
mästerskap, SSM.
Mötet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Mikael Svensson, Anna
Lövdahl och Lars Lennartsson. Gruppen skall arbeta med frågor angående kommande
tävlingar vad gäller program, finaler, kombination av olika discipliner och
tävlingsdagar. Gruppen ska presentera förslag per den 1/9-10 till de olika förbunden.
Regionkonferensen skall kunna ta beslut till ev. ändringar baserade på tänkt förslag
den 23/10-10.
Mikael Svensson kommer att på försök vid SSM-tävlingar i Alvesta genomföra
tävlingen på följande sätt.
Lördag: KhL, Kh, KhF. Finaler liggande med kudde, liggande och ställning.
Söndag: Gl, G, sport 50m. Finaler jun/sen liggande och ställning, veteran liggande och
ställning. Utvärdering till den 23/10 då beslut tas om arrangemangets utformning.
Förbundslagstävling räknas på de 7 högsta resultaten oavsett klass, det samma gäller
för föreningslag.

Statistik från tidigare års kpist och 6,5-tävlingar redovisas.
Regeländring för KpF: Inskjutningsmål bör finnas.
Tävlingsgenomförande 2010:
GF: 7/3 i samband med Fältslaget i Burseryd.
Kp, KpF: 7-8/8 i Halmstad.
G: 3-4/7 Kronobergshed, Alvesta.
Tävlingen Skyttiadens former för 2010/2011 är fortfarande oklara.
Tävlingsarrangör 2011: GF och G – Blekinge, Kp – Småland.
7.

Framtida medaljer inom region syd.
Medalj för ”dagens högsta resultat” finns hos Alf, kan endast erövras en gång.
SSM-medalj – mästarmärke. Till samtliga dicipliner.
För 2010 används befintliga medaljer. Arbetsgruppen lämnar förslag för tävlingsåret
2011. I Burseryd kommer Smålandsmedaljen att användas. Sportgrenar använder den
regionala medaljen tills det att lagret är slut.
Arrangörs-pm finns för nationellt skytte, Christer Claesson tar fram för pistol och
Christer Svensson för lerduvor.
I ”medaljkassan” finns ett totalt värde av 20 000:- varav 6000:- i kontanter. Kassan
fortlever som idag, beslut om kassans form tas på nästa konferens. Den nationella
regionkassans medel flyttas över till Barbro Arvidsson. Mikael Svensson ansvarar för
detta.

8. Regional utbildningsverksamhet.
Inget beslut om utbildningar i regionens regi, lös utbildningsfrågan inom eget förbund.
Frågan aktualiseras på kommande regionskonferenser.
9. Övriga frågor.
Då den gamla expeditionen inom Blekinge skfb kommer att stängas är det Christer
Claesson som förvarar dokumentationen till nästa möte. Diskussion om ev. digital
arkivering.
Ansvarsfördelning:
Barbro Arvidsson: kassa, medaljer, tävlingskalender.
Lars Lennartsson: tävlingsbestämmelser kpist
Bengt Nilsson: tävlingsbestämmelser gevär, korthåll, vpr.
Christer Claesson: tävlingsbestämmelser pistol,
Christer Svensson: lerduvor/viltmål.
Punkter till nästa möte 23/10-10: Skyttiadens regionsfinal, regionala träningsläger.

10. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

__________________________
Bo Blad
Sekr.

___________________________
Christer Claesson
Ordf.

__________________________
Carina Norman
Just.

___________________________
Alf Olsson
Just.

1(2)

Protokoll
Fört vid regionkonferens Syd i Ronneby 2010-10-23.
Närvarande: Se bilaga.
1. Inledning
Ordförande för Blekinge Skyttesportförbund, Mats Fagerström, hälsade alla välkomna,
gick igenom dagens program och förklarade därefter konferensen öppnad.
2. Godkännande av kallelse
Kallelsen till mötet godkändes.
3. Föregående mötes protokoll
Föregående protokoll från 2010-01-23 genomgicks. Protokollet finns ej på Smålands
hemsida men skall läggas upp där. Arbetsgruppen ej gjort underlag till mötet. Varje
förbund/distrikt bör ha länk ”Region Syd”. Protokoll godkändes och lades till
handlingarna. Justerade protokoll skall scannas in på resp. förbunds hemsida.
4. Godkännande av dagordning
Godkännande av dagordning samt presentation av konferensdeltagarna.
5. Val av mötesfunktionärer
Till att leda konferensen valdes Mats Fagerström, Madelene Karlsson valdes till
protokollförare och till att justera dagens protokoll valdes Dan Eriksson och Agneta
Carlsson.
6. Regionens roll, funktion och mötesformer i framtiden.
Medaljerna diskuterades, Christer Claeson kontrollerar om firma (som idag innehar
Smålands medaljer) även kan handha regionens med skrivet avtal ifall firman skulle
gå i konkurs.
Barbro Arvidsson medaljansvarig tillsvidare.
Fortsätta med årliga konferensmöten lika tidigare.
Skanna in påskrivna originalprotokoll under ”Region Syd” länken.
7. Utvärdering SSM KH samt 6,5 nationellt och sport
Årets SSM gick på Kronobergshed.
Arbetsgruppen som utsågs i januari får fortsätta med arbetet och kontakta nästa års
arrangör.
Årets tävling på 6,5 fält ej enligt tävlingsbestämmelserna.
8. Tävlingsplanering
Christer Claesson lägger upp tävlingsplanen. Genomgång av mästerskapen för 2011.
SSM fält 6,5 den 16/1 i samband med Gammalstorpsträffen, SSM Kpist: 17/4 fält och
6/8 alt. 7/8 banskjutning – båda arrangeras av Småland. SSM Dubbel-trap kan ej
genomföras av Småland – Halland och Skåne kontrollerar om den kan arrangera.
Övriga tävlingsdatum kommer in i kalendern så snart datum fastställts.
9. Tävlingsbestämmelser
Komplettering av tävlingsbestämmelserna att i de fall SSM-tävling sammanslås med
annan tävling utdelas medaljer till SSM-tävlingen samt skall separata prislistor göras
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för SSM samt tävlingen. Bengt Nilsson uppdaterar bestämmelserna för KH och 6,5,
Lars Lennartsson uppdaterar för kpist.
När vandringspriser går ut för förbunds- och föreningslag ersätts de ej.
Lars-Göran Kennland tar fram förslag på tävlingsbestämmelser för SSM luftgevär –
där endast grundomgången räknas.
Christer Svensson skrivit tävlingsbestämmelserna för Viltmål och finns på Smålands
hemsida.
Christer Claesson gör tävlingsbestämmelserna på Pistol samt uppdaterar Lerduva
Beslöt om höjning av anmälningsavgifterna från 120kr till 150kr, ungdom t.o.m. 17 år
100kr, oförändrat: förbundslag 150kr, föreningslag 100kr och efteranmälan 50kr.
Hälften av pengarna skall gå till priser.
Eventuella miljöavgifter läggs ovanpå startavgifterna och skall framgå i inbjudan.
Förslag till arbetsgruppen ang. priser, medaljer till segrande förbundslag.
Arbetsgruppen skall även jämföra tävlingsreglerna mot gevärssektionens PM för
tävlingar.
10. Framtida medaljer inom region syd.
Fastslogs att arrangerande förbundsmedaljer med text ”SSM” på baksidan skall
användas när nuvarande medaljer tar slut.
11. Regional utbildningsverksamhet.
Distriktens utbildningar och läger skickas till samtliga förbund inom regionen.
12. Övriga frågor.
Inga uppkomna frågor.
13. Nästa möte och arrangör
2011-10-22, Skåne
14. Avslutning
Mats Fagerström tackade för visat intresse och förklarade konferensen avslutad.

Justeras:

__________________________
Madelene Karlsson
Sekr.

___________________________
Mats Fagerström
Ordf.

__________________________
Dan Eriksson
Just.

___________________________
Agneta Carlsson
Just.
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Protokoll
Fört vid regionkonferens Syd i Hässleholm 2011-10-22.
Närvarande: Se bilaga.
1. Inledning
Bo Högberg hälsade alla välkomna, gick igenom dagens program och förklarade därefter
konferensen öppnad.
2. Godkännande av kallelse
Kallelsen till mötet godkändes. Konstaterades att Barbro Arvidsson, ansvarig för SSMmedaljer missats på kallelsen. Hon kontaktades dagarna före mötet men hade inte
möjlighet att närvara.
3. Föregående mötes protokoll
Föregående protokoll från 2010-10-23 gicks igenom. Äldre originalprotokoll finns ännu
inte under ”Region Syd” länken. Protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4. Godkännande av dagordning
Godkännande av dagordning samt presentation av konferensdeltagarna.
5. Val av mötesfunktionärer
Till att leda konferensen valdes Bo Högberg, Mikael Nilsson valdes till protokollförare
och till att justera dagens protokoll valdes Christer Claesson och Bengt Nilsson.
6. Regionens roll, funktion och mötesformer i framtiden.
Beslutades att fortsätta med årliga konferensmöten, Halland 2012 och Småland 2013.
Barbro Arvidsson fortsätter som medaljansvarig.
7. Ingen rapport finns från arbetsgruppen och det beslutades att densamma läggs ned och
utvärdering görs på regionkonferensen.
8. Utvärdering av årets SSM-tävlingar
• Luftpistol 10m genomförd i Söraby ca 20-30 deltagare
• Pistol 25/50m genomförd i Malmö, lite lågt deltagande ca 40st kan förklaras av
att det var långt att åka för många. Medaljer är ej utdelade ännu.
• Luftgevär 10m genomförd i Karlskrona
• Sportgevär 50m genomförd i Ringamåla 3/7. Alla medaljer delades inte ut p.g.a.
få starter (cirka 25st)
• K-pist, Banskjutning i Bankeryd och fältskjutning i Skillingaryd. Tävlingarna
genomfördes på olika helger vilket bidrog till lågt deltagarantal. Fältskjutningen
genomfördes som del av annan tävling utan separat inbjudan.
• Gevär 6,5 fält genomfördes i samband med Fältträffen i Gammalstorp med 70-80
starter. SSM var huvudtävling med 7 stationer och medaljer för fältträffen delades
ut för 6 stationer.
• Gevär 6,5 bana sköts i Karlshamn 3/7 med 59 starter i liggande och 39 i
ställning. Lågt deltagande i juniorklasserna.
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Gevär 50m bana/fält. Ringamåla 2/7 totalt 190 starter, med distriktet som
arrangör vilket fungerade bra. Krångligt i förbundslagtävlingen när det inte är
föranmälan av lagen och man inte vet om t.ex. en junior ska ingå i junior- eller
seniorlag.
Regionfinal Skyttiaden genomfördes i Morup. Lite problem med elektroniken
när inte alla skott registrerades.
Ungdomscup 50m Endast 2 deltagare, Blekinge och Skåne, då inte Smålands lag
ställde upp p.g.a. krock med Brommastafetten.
Olympisk skeet genomfördes i Abild 9/7 med 16 delatagare.
Olympisk trap sköts i Börringe 28/5 med 5 deltagare.
Dubbeltrap Ingen uppgift om tävlingen är genomförd.
Engelsk Sporting sköts i Börringe 12/6 med 16 deltagare
FITASC sporting genomfördes i Liatorp 19/6 med 19 deltagare.
Nat. Skeet sköts i Gislaved 28/5 med 30 deltagare.
Nordisk trap genomfördes i Frillesås 10/9 med 27 deltagare. Det är en fördel om
tävlingen kan skjutas i juni och då räknas som SM kval.
Kulkomb. Enkel+dubbel. Inställd p.g.a. inga deltagare (Öland)
Viltmål 50m+80m tävlingen inställd (Osby 10/7)
Jaktkombination sköts i Abild 18/6 med 10 deltagare.
Kval. Pistol 25/50m sköts i Olofström 7-8/5 med 14 starter.
Kval. Luftpistol flyttad till den 20/11.

Lerduvetävlingarna har en förnämlig tävlingsrapport ihop med resultatlista.
Till nästa års konferens bör det framgå tydligare vad som ska rapporteras så att
distrikten kan förbereda rapporten från de tävlingar som genomförts.
9. Tävlingsbestämmelser
Pistol:
Det utskickade förslaget gicks igenom och fastställdes med följande ändring i
lagtävlingen:
Guld: Minst 2 lag från 2 föreningar
Silver: Minst 3 lag från 2 föreningar
Brons: Minst 4 lag från 2 föreningar
Luftgevär 10m och Sport 50m:
Det bestämdes att årets inbjudan och erfarenheter sammanställs av Mats Fagerström
(10m) och Martin Andersson (50m) samt skickas till Tom Nordquist (Skåne) som skriver
detta som förslag till bestämmelser. Dessa läggs på Regions syds hemsida som
preliminära bestämmelser och beslutas om på nästa konferens.
Kpist: (Lars Lennartsson uppdaterar)
Förslag finns att ändra prisfördelning till bästa 1/4 istället för bästa 1/5. Beslutades att
behålla minst 1/5 i bestämmelserna. Åldersklasserna ändras enligt regelboken.
Beslutades att avgifterna ska vara oförändrade.
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Gevär 6,5: (Bengt Nilsson uppdaterar)
Åldersklasserna ändras enligt regelboken.
Beslutades att ändra till endast en förbundslagtävling oavsett klass.
Texten ”slutet på säsongen” stryks.
Vandringspriset föreningslag graveras när det gått ut.
Beslutades att avgifterna ska vara oförändrade.
Gevär 50m: (Bengt Nilsson uppdaterar)
Åldersklasserna ändras enligt regelboken.
Beslutades att ändra till endast en förbundslagtävling oavsett klass.
Beslutades att avgifterna ska vara oförändrade.
Lerduva:
Mikael Karlsson kollar upp om FITASC finns med i tävlingsbestämmelserna.
Viltmål:
Christer Svensson skriver ned tävlingsbestämmelser (se protokoll 2010-10-23).
10. Tävlingsplanering
Christer Claesson redovisade reviderad långtidsplan för 2011 – 2020 och mallen för
”Tävlingsplan 2011”.
Tävlingsplanen gicks igenom varefter kända datum och arrangerande förening med
kontaktuppgifter fylldes i.
Halland meddelade att de inte har intresse av att delta i U-cupen på 50m och ansåg
därmed att de av praktiska skäl för övriga distrikt avstår från att arrangera denna tävling.
Beslutades att U-cupen 2012 ska arrangeras i Småland.
Komplettering av saknade uppgifter ska snarast möjligt skickas till Christer Claesson som
ansvarar för uppdatering av listorna och håller dem aktuella på hemsidan under Reg. Syd.
11. Regional utbildningsverksamhet.
Distriktens utbildningar och läger skickas till samtliga förbund inom regionen.
Förslag om utbyte med ”träningstävlingar” mellan distrikten för träningsgrupper.
12. Övriga frågor.
I dagsläget finns 38 guld, 52 silver 27 brons och många lagmedaljer. Dessa räcker för
2012 års tävlingar sedan är guld och brons i stort sett slut. Beslutades att efter 2012 års
tävlingar skrotas kvarvarande medaljer och därefter används arrangerande förbund
medalj. I SSM kassan finns 12 989,43 kronor. Christer Claesson fick i uppgift att
påminna Mikael Svensson om att den nationella kassan ska överföras till Barbro
Arvidsson enligt tidigare beslut.
Beslutades att förteckning över de som erövrat mästartecken ska föras in på hemsidan.
Konstaterades att flera skyttar som deltagit i tävlingar inte har löst Aktivitetskortet i år.
Christer Claesson framförde synpunkten att distrikten måste jobba med att påverka så att
alla tävlande skyttar löser Aktivitetskort/tävlingslicens.
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13. Nästa möte och arrangör
2012-10-20, Halland, preliminär plats Halmstad
14. Avslutning
Bo Högberg tackade för visat intresse och förklarade konferensen avslutad.

Justeras:

__________________________
Mikael Nilsson
Sekr.

___________________________
Bo Högberg
Ordf.

__________________________
Christer Claesson
Just.

___________________________
Bengt Nilsson
Just.
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Protokoll
Fiirt vid regionkonferensSyd i Halmstad 2012-10-20.
Ndrvarande:
Se bilaga.
1. Inledning
Jim NilssonhSlsadeallaviilkomna.
En kort presentationav konferensdeltagarna.
2. Val av ordf6randeoch sekreterarefiir miite.
Till ordforandevaldesJim Larsson,
Agnethacarlssontill sekreterare
3. Val av tv6 personeratt jdmte miitesordfiirandejustera mdtets protokoll.
ValdesBo Hogbergoch Dan Eriksson
4. Godkinnande av kallelse
Kallelsen
till motet godkdndes.
5. Faststdllandeav dagordning.
Godkdndes
6. Ftiregiende miites protokoll
Foregiendeprotokollfrdn 2011-10-22
gicksigenom.
Protokollgodkdndes
och ladestill handlingarna.
7. Rapporter frin Srets SSMT5vlingar.
.
'
'
'
.
.
'

'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Luftpistol10 m. Morup 3 mars,25 st. deltagare
Pistol 25l5om. Jonkoping8-9 september,Snabb6 st., Fri 6 st., Grov 7 st., sport L5 st,
och standardpistol
L6 st. deltagare.
Luftgevdr10 m. Arrangerades
av Svedala/Borringe
SKF11 mars 16 st. deltagare.
Sportgevdr5Om. Arrangerades
av BromollasSKFL september40 st. deltagare.
K-pist.Karlskrona
42stdeltagarebana,40 st. deltagarefdlt.
Gever6,5 felt. 3 mars Ravlunda104 deltagare.
Gevdr6,5 bana/Fdlt.Kristianstad.
Lordagenden 30/5 KorthdllFiilt,Korthill Liggande
och KorthSllStdllning.
Sondagendent/7 GevdrLiggande
och GevdrStillning.Ca 254
startande
RegionfinalSkyttiaden.Rottne,Sorabyhallen
den 4 februari.116st. deltagare.
Ungdomscup 50m. Alemsskytteforening
2ot2}gtg,3 lag deltog.
Olympiskskeet.Kristinastads
Jsk29 juli, 32 st. deltagare
,7 lag,
Olympisktrap. Ejgenomford
Dubbeltrap.Ej genomford
EngelskSporting.Vdxjo10 juni, deltagare?.
FITASC
sporting.Hiissleholms
JSK9 september.20 deltagare.
Nat. Skeet.FrillesisSskldala,7 juli.25 deltagare.
Nordisktrap. Sovdeborgs
Jsk,30 juni. 39 deltagare.
Kulkomb.Enkel+dubbel.
Hyltebruk28 april.8 deltagare.
ViltmSl50m+80m.Hyltebruk28 april.8 deltagare

.
.

.

Jaktkombination.Ejgenomford.
Kval.Pistol25/50m.KlippansPKgenomfordeGrov,sportoch standardpistol,
19
rte
r.
sta
Fri och snabbarrangerades
av SSKNorraSk6neVinslov,6 starter.
Kval.Luftpistol. Arrangeras
den 10 novemberKarlshamn/RingamSla.

8. F6rslagoch motioner.
HallandsSkyttesportforbund
foreslir att man iindrarturordningen
mellandistriktenniir det giillerarrangemangen
av geviirstiivlingarna.
Beslutades
att sli ihopSportoch fritt gevdr50 m i programmeteftersomde arrangeras
sammadag,och flytta om i lingtids-programmet
si att inte sammadistriktskaarrangera
samma6r. Dettainnebdratt 16ngtidsplanen
b6desport 50 m och nationelltkorth5ll/gevdr
tidigarelSggs
ett stegfor sport 50 m. Beslutades
att inte dndrafor gevdr10 m. Reviderades
av ChristerClaesson
undermotets96ng.LiggerunderRegionSyd.
SkAneviickt id6 kringgenomforandetav SSMgeviiroch korthSll
Skdnevdcktesiddnatt borjaSSM-tdvlingarna
for gevdr/korthSll
underfredagen,kringL5.00,
med korthill stdllningar.
Gevdr6,5 och korthill liggandegenomforsunderlordagen.
Sondagenborjarmed gevdr5,5stdllningar,
ddrefterkorthAllfdlt,med anpassning
i starttid
efter eventuellad ubbelstarter.
Blekingeviicktefrigan om att iindralagsammansiittning,
frSn3 till 2 skvttari sammalag.
riickerinte skyttarnatill f6r 3 mannalag.
PgalSgtdeltagande,
Diskuterahelheteninom andragrenar.F6rslagsvis
bl.a.vid 2013Arstdvlingaroch i distrikten.
Frigor och iddertas upp vid ndsta6rskonferens.
9. Tdvlingsbestd
mmelser
Tdvlingsbestdmmelserna
diskuterades,
motet konstaterade
att ingaf6rdndringar
var aktuella
for geviir50 och 300msamt K-pistoch pistol,LarsLennartsson
ansvarar
for gevdr50 och
300m och K-pistsamt ChristerClaesson
f6r Pistol.Fdrlerduvasom styrsav internationella
vdntadesev. nigra Sndringar,
ChristerSvensson
uppdaterardetta inkl.
bestiimmelser
forslagp5 Ol.Skeet,
reglernafor viltmil. Forslagp6 iindratantalduvordiskuterades,
100x25
duvor, och Nat.Skeet,75x25duvor,istdlletfor som nu 125x25,100x25per tiivling.
Uppdragetfrln 2Olt 6rs konferensatt utarbetaforslagtill bestdmmelser
for geviir 10m
framladesfrin Tom Nordquistsom sjdlvsammanstSllt
detta dA Blekinges
underlaguteblivit.
Forslaget
diskuterades
och uppdaterades
direktp6 Reg.Syd,s"Hemsida",bifogas
protokollet.
att vArtidigareSSM-medalj
nu inte rdckerfor
Vid senasteSSM-motetkonstaterades
ytterligareett ir. Dettainnebdratt tidigarebeslutom att inte kopain nya medaljer
vid SSMfaststilldesoch att fr.o.m.2013skallarrangerande
distriktsmedaljanvdndas
tdvlingar.
EnligtBarbroArvidsson,
som sk6ttv6rt medaljlager,
sAfinnsdet iivenn6graklubbarsom inte
gjort rett f6r sig,dvs inte betalatsinamottagnamedaljer.Setill att ordna detta direkt dr ni
sniilla.
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Beslutades
att pengarsom finnsi medaljkassan
skadelaslikamellande 4 distrikten.Christer
Claesson
kontaktadeiivenMikaelSvensson
om den nationellakassan,
han lovadeatt kolla
upp detta och for over pengarnatill BarbroArvidsson.
10. T6vlingsplanering,
se bilagafiir turordning
ChristerClaesson
redovisade
revideradlingtidsplanfor 2013-2021
och mallenfor
"Tdvlingsplan
20L3".Tiivlingsplanen
gicksigenomvarefterkdndadatumoch arrangerande
f6reningmed kontaktuppgifter
fylldesi.
Komplettering
av saknadeuppgifterskasnarastmojligtskickas
till ChristerClaesson
som
ansvararf6r uppdateringav listornaoch hSllerdem aktuellapi hemsidanunderReg.Syd.
11. RegionalUtbildningsverksamhet.
Distriktens
utbildningaroch ldgerskickas
till samtligaforbundinom regionen.
Forslagom utbyte med "trdningstdvlingar"
mellandistriktenfortrdningsgrupper.
Halland/Sk6ne
har ett gammaltutbytep61O/50m,
ddr mantrdffasviixelvismed en disciplin
per distriktoch 6r.
dnskan om lSgerhelgmellanpistoloch geviir.Alla fcirslagiir vdlkomna.
12. Ovriga frigor.
SmSlandsserien
startartill hosten2013.
Bo HogbergSk6nehadeonskanatt fA gamlaSSMmedaljer,som minne,vilketbeviljades.
13. Ndstamiite.
Arrangeras
av Smilandden 1.9oktober2013och i Blekinge2014.
14. Avslutning
OrdforandeJim Nilssontackadef6r visatintresseoch forklaradekonferensen
avslutao.
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Regionkonferens
Sydi Halmstad2072-tO-20
Niirvarolista
Halland
AgnethaCarlssonKassorHallandsSkyttesportforbu
nd, agnetha@
live.se
jim.nil@telia.com
JimNilssonViseordf. Hallands
Skyttesportforbund,
SkSne
Bo Hogberg,KassorSk6nesSkyttesportforbund,
Ordf. U-sekt.
bo.h-ggberg.skyttesport.
.com
LarsLennartsson,
Ordf. K-pist/Ak-4gruppeni Gevdrssektionen
lars o elisabethlennartsson@ebox.tninet.se
BengtSonesson,
ledamoti 50m gruppen,bengan-s@tele2.se
Sm6land
ChristerClaesson,
Pistolsektionen,
christer.claesson
u
@sportskytte.n
Dan Eriksson,
Ordf.SmSla
ndsSkyttesportforbu
nd dan.eriksson.figeholm
@telia.com
ChristerSvensson,
Lerduvor,christersvensson.oland
@!elia.com
Blekinge
jonas@blekingeskytte.se
Jonas L6fgren,Tiivli ngssektionen,
Johan Yngvesson,
Grenledare50 m gevdr, iohanvngvesson@
blekingeskvtte.se
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