V E R K S A MH E T S B E R Ä T T E L S E
från styrelsen för Smålands sportskyttef. över arbetsåret 1976.
Styrelsen har
Ordf.
·Vice Ordf.
Sekr.
Kassaförv.
Övr.styrelsemedlem
Utbildn .1.

under året haft följande sammansättning:
Markaryd
Halder Olof sson
Huskvarna
Ingmar Eriksson
Vislanda
Carl WCarlsson
Ljungby
Lennart Pettersson
John Olsson
Bernt Sunesson

Älmhult
Växjö

Styrelsen har under året haft 4 st protokollförda styrelsemöten.
FÖRBUNDETS OMFATTNING
Antalet anslutna klubbar är 111, vilket innebär att Smålands
sportskyttef. är fort farande landets största förbund inom
sportskytte.
EKONOMI
Beträffande Smålands sportskyttef. ekonomis.ko ställning hänvisar
styrelsen till revisionsberättelsen.
KURSVERKSAMHET
Kursverksamheten har under det gångna verksamhetsåret gått efter
de planer som utbildningsledaren på ett förtjänstfullt sätt utarbetat tillsammans.med Smålands Idrottsförbund.
I övrigt hänvisar styrelsen till utbildningsledarens särskilda
rapport.
TÄVLINGSVERKSAMHET
Distriktmästerskapstävlingarna har programenligt arrangerats i
samtliga grenar som regelmässigt utövas inom förbundet, med undantag för 50 m ~evär.
.
I Pistol har Almhults pistolklubb varit arrangör för SM i samtliga pistolgrenar, och Emmaboda pistolkl. erövrade SM mästerskapet
.
i lag ~ed nytt sveriskt rekord för lag i internationell grovpistol.
~ ..
Laget.hade följande sammansätlning: Börje Nilsson, Akke Carlsson,
~,_
/
Juhani Tuomi. Älmhults pistolklubb har all heder av ett väl genomw-··q;µ ~fört arrangemang.
.
Ja
•
Inom vil tmålsskytte har Markaryd Jaktskyttekl. varit arrangör för
~. /l A. ..... Sportskytte sydmästerskap. Arrangemanget genomfördes som vanligt
rr~·~
_.
på ett mästerligt sätt.
Förbundet vill också framhålla våra duktiga viltmålsskyttar, som
represe'nterar Smålands sportskyttef.
Under årets olympiad var Smålands sportskyttef. representerat
genom Markaryds Karl-Axel Karlsson, som belade en 7-placering
i viltmål.
Svenska sportskyttef. juniolag bestod under 1976 av enbart
smålandspojkar nämligen Anders Persson, Kuno Northin Markaryd
och Tomas Hagelberg Växj~.
I Nordiska m~sterskapen i Oslo lade poikarna beslag på l:o plats
lag i Bl. lopp. Kuno Northin belade l:a plats i såv~l regelb. som
bl. lopp. Anders Persson blev 2:a i bl. lopp.
Styrelsen vill för året -76 framföra sitt tack till såväl arrangörsklubbarnas ledare och skyttar.
Styrelsen

