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Verksamhetsplan för Smålands Skyttesportförbund 2020.
Inledning
Smålands Skyttesportförbund ska vara SvSF förlängda arm för verksamheten i Småland
och aktivt arbeta för förbundets målsättning: Ett skytte i världsklass.
Detta gör vi genom en ekonomi i balans och en anpassad organisation.
Vi stöttar våra föreningar genom en hög prioritet på utbildning.
Vi genomför läger för att utveckla våra yngsta skyttar och stödjer våra bästa skyttar i
deras satsning.
Vi uppmuntrar våra föreningar att vid alla tävlingar arrangera särskilda klasser för
veteraner för Idrott hela livet.
Aktiviteter Styrelsen.
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•
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•

Genomför distriktsårsmöte
Genomför minst 1 informationsträff för föreningarna under året.
Genomför minst 4 möten med styrelsen per telefon eller som fysiska möten.
Deltar vid SvSF:s Förbundsmöte, Skytteforum och övriga centrala aktiviteter.
Deltar vid årsmöte och samarbetar aktivt med RF-SISU Smålands Idrottsförbund.
Redovisar förbundets aktiviteter mot idrottsförbundet.
Samarbetar aktivt med övriga SDF i södra regionen och deltar vid/arrangerar den
årliga regionkonferensen.
Sköter och uppdaterar distriktets hemsida och även hemsidan för Region Syd.
Protokollera och arkiverar förbundets handlingar.
Sköter förbundets ekonomi och redovisa denna vid årsmötet.
Utse Årets junior på förslag från resp sektion.
Stödjer våra ungdomar med resebidrag i vissa fall.
Stödjer våra föreningar med utbildnings- och arrangörsbidrag.
Arbetar aktivt med SISU vad gäller utbildning.
Genomför central utbildning inom distriktet. Redovisas nedan under Utbildning.

Sektionsaktiviteter: Genomför följande distriktstävlingar och mästerskap samt
regionala tävlingar.
Gevärssektionen
Genomför:
• DM i grenarna Luftgevär och 50 m.
• Smålandsmästerskap i grenarna Luftgevär, 50 m, 300 m och kpist.
• Smålandsserien Luftgevär och final.
• Skyttiaden, 4 zonfinaler, distriktsfinal och regionfinal enligt schema.
• Regionmästerskap enl schema för Region Syd.
• Genomför träningsläger för distriktets träningsgrupp, gevär.

Pistolsektionen:
Genomför
• DM i grenarna Luft-, Grov-, Sport-, Standard-, Fri- och Snabbpistol.
• Två kvaltävlingar och en distriktsfinal för Svenska Ungdomscupen.
• Regionmästerskap och Regionskval enl schema för Region Syd.
• Genomför 1-2 träningsläger för distriktets träningsgrupp, pistol.
Lerduvor/Viltmålssektionen:
Genomför
• DM Skeet, nationell skeet, trap, sporting och nordisk trap.
• Regionmästerskap enl schema för Region Syd.
Utbildningssektionen:
Genomför:
• Genomför infomöte inför besiktning skjutbana samt information från Polisen om
licenshantering inom föreningen.
• Skyttekortsutbildning för Gevär, minst 2 tillfälle
• Föreningstränarutbildning, 2 dagar vid 2 tillfällen.
• ”Ståläger” för ungdomar på Luftgevär, 1 dag.
• Utbildning i tävlingskalendern, 1 dag (ev i samband med annat möte)
• ”Idrott hela livet”; Träningsdag för veteraner, 1 dag.

