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över arbetsåret 19711
STYRELSE.

eswcaa:1us

Styrelsen har under året haf·I; följencle sallUll.a.!"'lsätt:ningz

Ordförande:

Halde:r.

V:i.ce ordföTande:

Ber·til Rosi:ln, Visla.m'l.a.

Olofsson~

lliarimrydo

Sekreterare:
Kassaförvaltare;

Åke Bergenhem~ Västerviko
LennaTt Pettersson, Ljungby.

Ledamot,:

Gösta J3lornstramlw Växjö.,

Suppleante:r för styrelseledamöterna har va:r:ida

Torsten Pettersson.? Värnamo,
Jan Strålman, Vetlandao
Styrelsen ha:r v.nder året a.vhå:U:?:t t.,.rå sammanträden '°'ch Cl.ess·L:i.tom ha:i,·

behov brev= CCJh telefonkontakter

Viltmål haa.e

sek:ret~x-aren

tagi~:so

nöjet att bo i

~n~d

I samband me:r:1 DM· tä:<elingax·1w, på
0

o:'!.'o.förandt':J~s

lös~~;o;s

hcmi däx'IS:bl

en hel del p:roblem som aldrig b.1m1f!.t få itiU.i'redsste,llande behruitll:Urr.g pe:e
b~ev elle~

telefono

FÖRBUNDETS OMFATTNING.
=~=~================w

FföL'bunclet har undel' det gångri.a verksamhetsåret tillförts
Tfi.llvä:tten är säl:unda. exe.kt densamma. som under föregående
Ds~1,;ta

innebär a1tt, vi mi ä:r en gemenskap av 90

detta

f'at-~tu.m geJ::

oss~

nye.

de småländska spo:rt:skytt:arna 6:1o' ·lJ)t'©gi:.a

ö~h

framt:U!.er~

fih'

styrelse111 all anled.11ing at'.t; se lju.Bt på

doek kX"a.v p& klubbaZ'ns, att hål lä lwrr.l;inu.erliga
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c wei

sport;;;:ky1;teaJ.:"be·~et.

'.t:U.J~

Spo1~·1; sk~r·t tef ö:r.·lm.1~.tl~'i·L

Smålands Spor·tskytteförbuntl., Förl:n?Jildets geogran.ska föxha11amlen
för att få

kle.l!.bba~:~"

11e:di:sn.mhe,~såi·.)

klubbar~ ~d.lk<2rb gfo~

det största speeialdi siiri.kt sf'öri:iund.et inom Svenska
Ingen khi.bb har lämna·t

åt·~a

k«n:,·cakte~·

at·J; f'ly1ta. på e11.klastie sä-:'.;'l;. ..

stäD.8~!'

med sekl'e:tar:L.'.::':t"' h.

.,.. 2 -

g&.ngru:~

Ur.u:1cr a.et
Små.lG.nds

ve:.r.1.;semhotsåre·I; har

SptX!."'iieik,~rt·i;0fär'i:rund.

Spor·te},:;irM;eföxbv.nde·;; f!.nordna.d
Vhl Smålands Iö.rottsförbum1s

speeiellt på

gevärss:td.an~

i1'lgen k:t.i.reve:rksamhe·t

konfe~e:n©

:i. Solna '<'l\i1n

s@mma.'t'lG~ge:t' ~-

5

d.eoe:ibe:ro
8}.J01°t}Jkyttet~,

Väi:ri;e:cvik ha(le

ha.f·l; rr:öjl:'i.ghe'.t at't få iu 't:.l.otale·t lovande

inte en eu.<l!(I, v..ng skyt't ianmäld."1

lägs:r.'ve;t~ksmTihs·tcn mi'.hr~e

si·~·c deltegc..nil~ ~

Diatril!:tsmästerskaps·,tävl:tngar har
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till s'\iåndo Sam·aiga, s,rraYigerade

anlecb:1i:n~:;

klu.bba.:r som g.c:;nom mängde::r. av
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Det. fi'.tll.'i.8 Q;er'r,·~

gre:io,ar sora

ger förbu,.VJ.dsstyrelsi:m all

il'lCiBl

Ssk:retere.rcm. har cleltagH; i en av S'JEmska,

dol!mr till. en nyt-l;ig veoka .. Iletl a.elei::! av
dä

bcdri vit$
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<;J;!;·~

t&,T··

1. Börje Nilsson

Emmaboda Pk

2 .. Stig Gu.m'larsson

Jönköpings Pk

3. Leo. Uilason

KaJ.m:;»r

Lennart Pettersson
2o N. Go Pettersson
:;. Rolf Lindskog

Älmhults Pk

1 o Börje I-Jilsson

Emmaboda Pk

2o Rolf 1indskog

. Älmhults Pk

1~

Pk

529

Zl

Sp. sk. Lji..ulgby

563

pot~ng

ilmhul ·t s Pk

549
549

tl

3. Rune Karlsson

l~ybro

1o Akke Karloson
2o Börje Nilsson
3o Leo Nilsson

Emmaboda Pk

i • Emmaboda .Pk

i

. Börje l'i:i.lsson

2o Stig

E1~iksscn

Distriktsmästare.

"
Dis"'Grildsmästareo

"

579 poäng

Emmabode, Pk

Kalmax> Pk

.~.

·'

~.·

1·

Enrma~oa·a:2~

588 poäng

Pk

Kalmar Pk

Einer Linholm

Jönköpings

1

Al1na Ka1·lsso:n

Xlmhults Pk
.Ä.lmhul ·t s Pk

2 .. :Berit Jönsson

Dietriktsmästare.

Psk

)o
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550 poäng
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532 poäng

Distriktsm~"i,s·.l;o,:ee.

Dis·t,,.~i..I~t sn1lts~ta./.t..1 e o

1. Pe?~01of Gustavsson
2. Tienning Ramsälv
}o Göran Thörnert

J~of tahammaY'S

Spk

Kronobergs Reg:e
Eksjö Spk

1. Eksjö SportskyJ&t;eldu.bb, J.,ag 1

2 o .K:i.·nnobergs Regemen·tes Sl'-ytteföreni.ng

524 poäng.,
522
"

519

!C

1.539 poäng.
10
10501

)o Eksjö Sportslcytteklubbt Lag 2

1 o Conny Gv.:nmirsson

1

.

Ja.kobsson

Eksjö Spk

Marlmrytls ,JGk

244- poä:ngo

2o Bernt I;undkvist

DTarka.:eyd s Jsk

~40

Il

],, Eåkan

Håkansson

Huslbra:i:'l!l.a

Jsk

238

Il

B.'lu1ar Jakob asen

IVIa1""l;:a1"'~fcls

Jsk

i65

pUf111.g'

2~

Bengt; c;us ·ta.v~~~ son

I{1a1~1s:B.l?ycl s

,j Sl\:

3o

'.i:o:t·e Joha110.son.

I~2,rke.ryd s

Jcl~
b,:.\t; ..

1

0

Runa:t~

V"il i:lilål i 00 rnete:r.·.

e~1kelskct-t;.
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2a Christer Pettersson

6<J

It

59

Il

,
~j

Distriktsmästare.

Distriktsmästare.

Gnosjöortens Jvf
Vetlanda. Spk
Gamleby Jsk

1 • Stig :i:iileaon
2. Åke Lagerström

;. Karl-Erik Olsson

92 träffa1.. ,, Dist:.riktsmästo.reo

89
88

_Seniorer, la.lt, 3 x 50 duvor:

1o Vetlanda Sportskytteklubb
2o

Glömmi~..ge=Algutsrum~

i30 träffaro Distriktsm&stareo

Färjestadens

Jaktskytteklubb

129

3 .; Gno sj öortens Jaktvårdsförening

1o Sten Bengtsson

128

QI

Nöbbele Jaktsk;r!;tekl-u.bb
88 träffa.ro Distrik:tsmäs·l;ax•ea

2o Kjell .åndsrsson

Gamleby Jsk

3o Anders Hansson Fure

Vetlanda Sportsk.kl 70

1" Börje Nilsson

Erruni:tboda. Pk

2o Gösta Sandsti•öm

Vä.stb~

Jo

Spsk Ljungby

Olle Johansson

76

Di strikt smästare c

Pk

358

1 o Sport sk:v'"l:i ta:i:·ru1 r.jmigby

2o

Väst'bo Pistolklubb

30 Älmhultf:l

io049

Pis~Gol1dubb

~0002

1 0 Bo CBz·lsso:n

Spsk Ljungby

2o J'a.ri Ti:tkh'u.:n.en

Sk sk I.jungby
S1;sk Ljungby

)o

Mats s·tra.ndberg

336 poäri;go
267
i~
218

Sålunda har 13 st individuella seniormestare, 3 st

Il

individ~ella

mästaxe, 1 st individuell d.ammäst::21.:i:.•inna sa.ur); 5 s·!; lagmäst8.:r.e i
ko:r.'ats untl.er året ir1.om Smålands Sportsky'i.;t2fö:ebtmd., De·tta

med f öregåe;.i.rJ.e år*' en

ra:inskn~_ng

junior=
seD,:l.orldnss

5.nnebär~

jäBfört

med 2 st i.nd:i.v:i.rluella sen:J.ormär:rt0,re, i

iud:i. vi duell junicn:·mästax·e meclm1 dä.:t·emo·t seniormäst:::i.:rr.u". ble..na. d1:?.n.H":t•na

.,,·!;

öl~i:;·~

-6~

ooh tlvlwar utant8r

.distri.ktspla.n~·~o

I vul.ig orclniq har flera klubbar inom Smålands Sportskytteförbun,cl an=
förtrotts uppdrag att arrangera större tävlingaro Sålunda ha~ Älmhults
Pistolklubb svarat tör central vårmöns·tring 1 pistolg:rena:tna$ Markaryds
Jalttsq°'teklubb stod som arrangör för värt f'örs·ta~ inoffi~iella. SM på
Viltm&l 50 meter, samma klubb svarade också tör Sportslcytte·DSyd=mä.ster,..

skapen 1 viltmUagrenarna. En liknande tävling har även arrangexe.ts av
Huskvarna Jaktskytteklubb~
Samtliga. dessa tävlingar har genomförts på ett synnerligen fi5r-tjä11stfu.DJ;

sätt, som länder de arrangerande klubbarna till stor heder.
De aktiva skyttarna i'rån Småland har även under år 1971 visat a·l;t de
verkligen är faktorer att räkna. medo Det skulle hä:t> fö:ra alltför långt
att i detalj redogöra för alla stora framgångar som noterats av smålänu.im.g=
ar under året (den intresserade hänvisa.s till :cesul ta.tl.:J.i:rtm.~na. i Spox-·i.~
skytten)o
Bo

Runeson~

Vetlanda och Håkan

Håkansson~

Buskva,rna evru:-acle för e:t·J,; Smil•

9

lands Sportskytteförbund även.detta år fick svenska mäatareo Do Rv..ne~on
vann en klar titel i akeet (hans tredje mästerskap i den grenen) och
Håkan Håkansson tog hem titeln på Viltmål 100 meter Dubbelskott efter en
synnerligen hård. match mot SVen

Lundgren.~

Limhamno Håkan kan dät'till lS?,gga

andraplatsen i enkelskotto
Håkan Håkansson, Runar J'a.kobseon, Bö:!fje Nilsson och Bo R'\:mesol!l
framgång fört de svenska färgerna i @lika landslag under åreto

ha.A:"

med

Distriktsrek~-

Någon lista över gällande distl•:tktsreköx'd har ä:rmu in-te kunn2;1;

u.yprä~~".va.sc

Sekreteraren har sedan ett år tillbaka s·a;y:;r?elsens uppo.ra.g 1;2:t~ t•:~rei:la frågaJt
och den vädjan om hjälp !rål,1 klubba.r 11 1~v.nkt:tonärer o;~b. akitl..1z;, om uppg:U.'-te::r:
på r.esultat som skulle ku..ni!a. gälla s©m rekord enligt Svenska.

Spc1•tsky·t·~e~,

f'örbUJ11dets föreskr:J.f'ter borde ha kunn1:Y;; hörsam1ne:ts a:ninger1 bät·h·et

nägon enda har hört av

sig~

1hxi:~e

V.ällJAN OM HJÄLP X DENNA SÄK UPPREPAS DÄRFÖR&

Styrelsen finner att man har all anledning att med tillfredsställelse se
tillbaka på det gångna verksamhetsåret cah att man har m.iYist H.ka

~rtora

skäl att med optimism se på Smålands Sportskytteförbunds franrtid,, De
stora sportsliga. framgångarna under år i 971 vi salt' att de mängdel'

a-;r a!'~·

bete som nedlagt ute på .fältet sai;'l..nsrligen har varit lönsamt och bör

u·~=

gö:t."e en sporre på så.väl aty:z•else som klubbar och akti'Ya :när det gäller
.

.

att om ,möjligt föra det småländska. sportslcyttet ytte:r:ligare f:r.·amåii-0
Smålands Sportskyttei'örbund är, till skillne.d från åtskilliga. and:ra större
6.'.9ecialdiatriktsförbund, mycket expo.nsivto Detta berl:yder givetvis änmt

mera arbete för styrelse och klubbar men är datt till
den allra största t1llfredsställelsee

tr~ts

en källa till

De små meningsskiljaktigheter som förekom.mi t har klarats av på e·tt mycket
smidigt och trevligt sätt, vilket visar ett Förbundet inte bars, är sto:t."t
utan även e.tt sunt förnuft och gott ka:mra.tskap år ett e.v amålänningamas

frs.mträdande drago
Fo~tfara.nde

dras vi dock med viasa sm& problem& Intresset för

kortdistans~

skyttet (gevär 50 meter) ärt- trots att motsatsen tycks f:t.>amgä e.:.; bifogade
sammanställni11g öve1"' den rapporteradG

skyt·~eirerksamheten,

fortfarande

syrua.e;roligeu s17alt, så svalt till och med a.tt DM~tä:1rlingarna i den gx-0nen
i:nte lnm.de genomföras .. Damer och ju:niorex· B!" också ett atort prc'blemr, de
ligger synne1c-ligen

låg'~

i

stat~_st:U.:e:n

verldig01"1 krafttag tillfl framför e,llt

över e,ktiva sky·ttar., IW.r måote det.
ju11ioxe1~1a, ä;l'."

spo::rtslcytta:r stim skall se till att vå:i:e.

skju:~ba.nor

ju den

keJ~ego:d

av

om några år inte 'bosöke.:

gubbar med helskägg och käppi Klubbar och enskilda funktionärer
tite på fälte't har e·tt syni."1.erligen sta:r"~ a:nsvar i detta fe.11 ~.
enba~t e;;r

•

SKYTT~JERKSlHJHETEN INOM SM..3..:.tANDS SPORTSKYTT::BFÖRSUND UNDER ÅR 1971 o
==========================================~==========~=====~~~~=~

Sammanställningen gör ej anspråk på ati; v~.ra he l·t korrekt l' då
samtl:i.ga. klubbar ännu ej redovisat s:i.n ve:rksamhe·1J och en r~el
klubbar därtill redovisat viss verksamhe-~ uppenb&i.rii f 01&1,kti gt o
Qr~!!

~~fil3JSJ,t~j;?.:

Standardgevär 300 mo
Fritt gevä~ 300 mo
Genrär 50 mo
Gevär 10 m (luft gevär) o

Olympislc
Skee·G

'~:cap"

]'xi pistol
Iirt" f:tnpistol
Int" g-rovp:tstol
Si:LJauettp i stol
,.., ....
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I1uf t1:d,s to 1

Viltmål 100 m..,
Viltmål 50 m,,
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a.e.1 s.i:;:,y
--Gar :ccan

56

2

...
?

15

160

.,!. • ~
1
l
'
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e111ig~:t; den ~".:ri1dlb.§0. skyt·~erörelss:us progr·amo
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Grovpis·tolf:ns domtna:i1s ge:.'l'tem(d:; :eixorpist©ll-:.in, torde mGd all sam1.it:ilih:,-·
he·i.; berc på 101.tt en mängd skyttar reclcnrise.-~s :r.?å fel va:pex~;> speciell"';
to:rod.e detta va.1..,a :falkd; i ka:te gorij! DS o

..

