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Sammanträden.
Förbundsstyrelsen har under året haft 4 protokollförda möten.
Förbundets årsmöte avhölls lördagen den 4 april på Rustkammaren i Söderhamn. I mötet deltog 25
ombud och ledamöter för kretsar, föreningar samt för styrelsen och ungdomsförbundet.
En av de stora frågorna under året har varit arbetet med sammanslagningen av skytteorganisationerna.
Fyra möten med arbetsgruppen för sammanslagning av skytteorganisationerna har genomförts.

Ekonomi.
Redovisas på bilaga.

Tävlingsverksamhet:
Fältskytte:
Förbundsmästerskapet i fältskytte genomfördes i samband med Åmotrundan.
Seniormästerskapet fick avgöras med särskjutning eftersom både Bengt Jansson Söderala och StenOlov Åberg Sandviken slutade på 35 träff. I särskjutningen var Bengt bäst med 12 träff mot 8 för StenOlov. Trea i mästerskapet blev Kjell Johansson Hofors med 32 träff. Veteranmästare blev Bernt
Åhlund Sandviken med 33 träff före Nils Johansson Hanebo med 29 träff och trea blev Åke Källberg
Hille även han med 29 träff.
Något junior eller ungdomsmästerskap blev det inte på grund av brist på deltagare.
I Åmotrundan blev det seger i klass 15 för Charlie Stålnacke Hofors på 29 träff. Mikael Andersson
Hille vann klass 2 på 27 träff och i klass 3 blev Erik Andersson Ljusdal tvåa med 27 träff.
Elitklassen vanns av Olle Gabrielsson Rommehed på 36 träff före Bengt Jansson Söderala och StenOlov Åberg Sandviken båda med 35 träff.
I klass 56 blev Bernt Åhlund sandviken tvåa med 33 träff och i klass 66 blev det en fjärde plats för
Nisse Johansson Hanebo med 29 träff. Jarl Hellbom Järbo slutade på tredje plats i klass 72 med 27
träff.
SM i fältskytte avgjordes i Kvarn Östergötland. I seniorklassen blev Bengt Jansson Söderala bäste
länsskytt med 43 träff och en sjätte plats. Segrade gjorde Göran Åhlin Bälgviken med 47 träff. Kjell
Johansson Hofors blev 47:a med 36 träff och förbundslaget blev 14:e med 163 träff. Bland veteranerna
blev Lars Fernlund Hanebo bäste länsskytt med 29 träff och en 85:e plats. Förbundslaget blev 18:e
med 118 träff. I föreningslagtävlingen blev Hofors 23:a med 93 träff.
Januariträffen: I Haraker gav seger i elitklassen för Kjell Johansson Hofors på 35 träff och StenOlov Åberg Sandviken blev trea med 34 träff. Lennart Andersson Järbo blev 11:a i klass 56 på 29 träff
och i klass 66 blev Lars-Erik Björk Sandviken 10:a med 25 träff. I klass 72 segrade Jalle Hellbom
Järbo på 33 träff. Rolf Nordqvist Järbo blev sjua i klass 4 på 30 träff och i klass 2 blev Ulf Andersson
Hofors trea med 20 träff. I Föreningslagtävlingen blev Hofors femma på 88 träff.
Roslagsträffen: Rolf Sundberg Hofors segrade i klass 4 på 39 träff och i elit klassen blev det en
tionde plats för Kjell Johansson Hofors på 35 träff. Jarl Hellbom Järbo tog nionde plats i klass 72 på
32 träff och i klass 2 blev Ulf Andersson Hofors tvåa på 23 träff.
Ljusnanträffen: avgjordes i Holmsveden och i elitklassen segrade Bengt Jansson Söderala på
maximala 36 träff. Hans Ljungström Hanebo segrade i klass 2 på 31 träff och i klass 3 blev Johanna
Tällberg Hanebo tvåa med 21 träff. Rolf Nordqvist Järbo blev tvåa i klass 4 på 31 träff och Lennart
Andersson Järbo blev tvåa i klass 56 på 29 träff. Hanebosegrar blev det i klasserna 66 och 72 genom
Nils Johansson med 32 träff och Helge Johansson med 24 träff.
XW-knallen: Årets upplaga av XW knallen med närmare 200 deltagare blev som vanligt en mycket
bra tävling trots lite besvärande snöväder. Den på prov införda kikarklassen blev enligt Bengt
Johansson som följde kikarskyttarna runt som lite av fadder en riktigt lyckträff. Skyttarna tyckte det
här var bra och vill ha fler tävlingar och det sköts mycket fina resultat i klassen där segraren Mikael
Andersson från Falun hade 58 träff.
Segrare i XW knallen blev Lars-Göran Lundqvist Ununge på maximala 60 träff. Bäste Gävleborgare i
elitklassen blev Kjell Johansson Hofors med 57 träff och en tionde plats. Länsseger blev det i klass 15
genom Charlie Stålnacke Hofors på 56 träff. I klass 2 blev Hans Ljungström Hanebo tvåa på 43 träff. I
klass 4 blev Nils-Erik Hansson Järbo bäste länsskytt med 52 träff och en 12:e plats. I klass 66 kom
Nils Johansson Hanebo femma med 53 träff.
Vinterriksskyttet: avgjordes i Kristtinehamn och mästare blev Sten-Olov Åberg Sandviken på 35
träff. Tero Kusmin Hofors blev 31:a med 28 träff och Kjell Johansson Hofors 48:a med 25 träff.
Förbundslaget blev sexa med 128 träff och i föreningslagtävlingen blev Hofors sjua med 73 träff.
Bergslagsträffen: Kjell Johansson Hofors kom här trea i klass elit på 35 träff och Sten-Olov Åberg
Sandviken blev åtta med 33 träff. Lennart Andersson kom sexa i klass 56 på 32 träff och i klass 72
blev det seger för Jalle Hellbom Järbo på 33 träff. Ulf Andersson Hofors kom tvåa i klass 2 på 20 träff
och Rolf Nordqvist Järbo blev 12:a i klass 4 på 30 träff.
Fältskyttekåren: avgjordes i Ununge, första upplagan av tävlingen avgjordes 1904 och i dagens
tävling deltog 182 skyttar.
Dagens bana innehöll några riktiga så kallade straffsparkar men även framförallt en riktig dräpare.
Tunnan på 387 meter var en liten straffspark men där många lurades och sköt över. På femte station
var det en B 65 på 615 meter och här blev det nog många svordomar och medelträffen på denna var
endast 2,6 och ingen av länets skyttar lyckades nå bra på den.
Kårmästare blev Hans Hägglund Skultuna på 41 träff efter särskjutning mot Sune Påhls Rättvik.

Bäste länsskytt blev Sten-Olov Åberg Sandviken med 37 träff och en sjunde plats i elitklassen. Kjell
Johansson blev 16:e med 32 och Tero Kusmin 19:e med 31 träff.
I klass 3/4/56 var Lennart Andersson Järbo bäste länsskytt med 30 träff och en 28:e plats. Jarl Hellbom
Järbo blev 16:e i klass 66/72 med 31 träff och i klass Övr blev Ulf Andersson Hofors nia med 21 träff.
Förbundslaget slutade femma.
Påskrallyt: Påskrallyt i Övertorneå, Pajala mm lockar som vanligt fältskyttar från hela norden och
tävlingen verkar var väldigt populär bland Danskarna. Från Gävleborg deltog fem skyttar och några av
dom var väldigt heta på långfredan i Pajala, Jarl Hellbom Järbo vann klass 72 på 28 träff och Bengt
Jansson Söderala var trea i klass elit på 35 träff. Hetast var dock Kjell Johansson Hofors som enligt
uppgift hade så hög feber så termometern kokade men han genomförde tävlingen ändå och blev 21:a
med 30 träff. I klass 4 blev Rolf Nordqvist Järbo sjua med 28 träff och i klass 56 blev Anders
Granlund Järbo 21:a med 27 träff.
På Påskafton var det tävling i Pello och i elitklassen blev Bengt 13:e med 33 och Kjell 23:a med 32
träffar. I klass 72 blev Jarl Hellbom trea med 29 träff och jag vet inte det var så att Anders Granlund
kände sig gammal och skröplig på morgonen för även han sköt i klass 72 och blev femma med 23
träff. Rolf Nordqvist blev 25:a i klass 4.
På den tredje dagen i Övertorneå återuppstod Kjell från det sjuka och blev tia på 32 träff och Bengt
blev 24:a med 28 träff. Jalle Hellbom tog en ny seger i klass 72 på 31 träff och Anders Granlund hade
piggnat på och sköt åter i klass 56 där han blev 31:a med 23 träff. Rolf blev 23:a med 20 träff.
Sista dagen i Niemis blev Bengt 13:e med 32 träff och Kjell 20:e med 28 träff. Jalle blev fyra med 24
träff, Anders 28:a med 23 träff och Rolf 17:e med 25 träff.
Sammanlagt i Påskrallymästerskapet blev Bengt 14:e och Kjell 37:a i ställningar och Jalle åtta i
liggande.
Mälardalsträffen: I Eskilstuna blev Sten-Olov Åberg sandviken 21:a i elitklassen på 35 träff. Charlie
Stålnacke Hofors kom på fjärde plats i klass 15 med 36 träff och för Ulf Andersson Hofors blev det
seger i klass 2 på 29 träff. Rolf Nordqvist Järbo tog en 13:e plats i klass 4 på 34 träff och Lars-Erik
Björk Sandviken kom på 14:e plats i klass 66 med 33 träff.

Luftgevärstävlingarna
inleddes som vanligt med skyttiaden och till riksfinal gick fem skyttar från länet. De som gick vidare
var Viktor Nääs Bollnäs i klass 11, Forsaskyttarna Johanna Lindström i klass 17, Britta Mattsson i
klass 20 och Tomas Heed i klass 25 samt Robin Lindberg från Gefle skarp i klass 20.
Riksfinalen avgjordes i Eskilstuna och Robin Lindberg Gefle Skarp tog silver i klass L 20. Tävlingen
började inte bra för Robin som inledde med 47 på fem första skotten och sedan 49 poäng. Men de 30
återstående skotten höll mästarklass med endast en tappad poäng och totalt 395 poäng vilket gav
ledning inför de avslutande tio finalskotten men med endast en poäng före Emma Skenning
Rydaholm. Även Britta Mattsson Forsa sköt bra i den här klassen och var fyra på 392 poäng. I finalen
sköt Robin 101,0 poäng men Emma gjorde en grym final med 104,0 poäng och segrade på 498,0 före
Robin med 496,0. Britta gjorde en bra final och slutade fyra endast 0,3 poäng från bronsplatsen.
I klass 11 blev det en 16:e plats för Viktor Nääs Bollnäs med 420,4 poäng.
I klass 17 var Johanna Lindström Forsa sexa med 384 poäng och missade nog finalen på näst sista
tavlan där det bara blev 45 poäng.
I klass 25 blev Tomas Hed Forsa tia med 385 poäng och även han hade finalchans med liksom
Johanna blev det en 45:a på näst sista tavlan.
CWX pokalen: Dalaskyttarna tog en överläsen seger när CWX pokalen avgjordes i Ludvika. Enda
segern för Gävleborg kom i klass 11 genom Viktor Nääs Bollnäs på 422,7 poäng. Stina Larsson Forsa
blev här femma med 418,6 poäng och Håkan Hallberg Bollnäs sjua med 417,7 poäng.
I klass 13 var Jacob Hedin Hille bäste länsskytt med 420,1 poäng som gav en sjätte plats. Ante
Svedåker Arbrå blev sjua med 419,2 poäng och Viktor Karlsson Arbrå tia med 417,2 poäng.
I 15 rem blev Andreas Gustavsson Arbrå sjua på 409,3 poäng. Johan Nääs Bollnäs 12:a och Viktor
Karlsson Arbrå 13:e.
Therese Lövbom Gefle tog en fin tredjeplats i klass 15 på 368 poäng. Ninni Blomström Forsa blev åtta
med 341 poäng och Charlie Stålnacke Hofors nia med 338 poäng.
Sofia Wallin Forsa blev femma i klass 17 på 371 poäng två poäng före klubbkompisen Niklas Skogh
som i sin tur var en poäng före Vendela Lindqvist Delsbo-Bjuråker.
I lagtävlingen vann Dalarna på 101 poäng före Uppland med 68 och Gävleborg med 56 poäng.
Förbundsmästerskapet avgjordes i Sandviken och i klassen sittande var det som vanligt spännande
ända in till sista skottet. Inför finalen här var det sex skyttar på maximala 300 poäng och fyra med 299

poäng. Segrare med minsta möjliga marginal blev Anton Stark Forsa på 405,5 poäng endast en tiondel
före Hanna Jonsson Bollnäs. Trea blev Lars Lundin Hille med 405,0 efter att han skjutit dagens bästa
final med 106,0 poäng.
Juniormästare blev Fredrik Larsson Delsbo-Bjuråker på 395,5 poäng före Forsatjejerna Johanna
Lindström med 394,8 och Britta Mattsson med 390,8 poäng.
Robin Lindberg Gefle Skarp segrade i seniormästerskapet efter 297 poäng i grundomgången och 102,4
poäng i finalen vilket sammanlagt blev 399,4 poäng. Robins resultat är det högsta som noterats i
förbundsmästerskapet, Camilla Nilsson hade det gamla rekordet på 396,6 poäng.
Tvåa blev Fredrik Larsson Delsbo-Bjuråker med 395,5 poäng och trea Johanna Lindström Forsa med
394,8 poäng.
Björkepokalen avgjordes som vanligt i mitten på februari. I sittfinalen blev Jacob Hedin Hille bäste
länsskytt med en fjärdeplats och i stående var Therese Lövbom Gefle skarp bäst med en åttonde plats.
Valbo knallen riksomfattande hemmabanetävling på fältfigurer 36 skott som arrangeras av Valbo skg.
Hille puffen i november med 75 starter men endast en seger till länet och den tog Therese Lövbom
Gefle skarp i klass 3.
Falling Target: Det blev fina framgångar för våra skyttar när Falling Target SM/JSM avgjordes i
Göteborg.
I finalen på JSM fanns tre skyttar med från förbundet nämligen Forsa skyttarna Johanna Lindström
och Britta Mattsson samt Fredrik Larsson från Delsbo-Bjuråker.
Johanna åkte ut i första omgången efter särskjutning. Fredrik åkte ut i kvartsfinalen. Britta sköt mycket
bra med 9 träff i de två första omgångarna och 10 träff i semifinalen. I finalen ställdes hon mot Cecilia
Runarsson från Norrskedika Forsmark som slagit ut både Johanna och Fredrik. Britta fortsatte att
skjuta bra och sköt även 10 träff i finalen mot sju för Cecila. Ett stort grattis till Britta som därmed tog
guldet i JSM klassen.
Gävleborg vann även förbundslagtävlingen i klassen med dessa tre skyttar och det blev en överlägsen
seger med hela sex träff.
Det var dock inte slut på framgångarna i klassen för Forsa vann föreningslagtävlingen med Britta,
Johanna och Sofia Wallin i laget.
I SM klassen var det bara Johanna Lindström som gick till final där forlorade i första omgången efter
särskjutning.

Banskytte 6,5 mm.
Hogdalsträffen och Mågaträffen: Helena Jansson Söderala vann både Hogdalsträffen och
Mågaträffen.
Vid Hogdalsträffen i Ytterhogdal var Bengt och Helena Jansson i delad ledning inför finalen med 234
poäng. Hemma skytten Johanna Eriksson skuggade en pinne bakom. Helena sköt 88 poäng i finalen
och vann med en poäng före Bengt och ytterligare fyra före Johanna och ännu en före Ljusdals Erik
Andersson.
I ungdomsklassen vann Daniel Wallberg, Loos med 338 poäng före Madeleine Bergfeldt, Malung och
Viktor Isaksson, Loos.
Helenas goda form höll även i sig i Mågaträffen i Ljusdal. Här var hon i ensam ledning inför finalen
med 284 poäng. Olle Gabrielsson, Rommehed låg endast en poäng efter och sedan följde Erik
Andersson, Ljusdal och Bengt Jansson på 274 poäng. Olle gjorde ett ryck och tog ledningen efter
finalens knäserie men fick vika sig i stående skyttet. Helena sköt 90 poäng i finalen och segerresultatet
var 374. Marginalen till Olle blev två poäng. Bengt sköt 95 poäng i finalen och gick om Erik.
Madeleine Bergfeldt fick revansch på Daniel Wallberg då hon vann med 389 mot 388 i
liggandeklassen. Viktor Isaksson blev åter trea.
Söderala-Laxen avgjordes traditionsenligt på kristi himmelfärdsdagen och Söderala tog åter hem
segern med Bengt Jansson, Helena Jansson, Carina Norlig, Stefan Burchardt och Peter Lavér i laget.
Tvåa blev Bollnäs och trea Bollnäs lag två.
I ställningsfinalen segrade Bengt Jansson Söderala på 318 poäng före Evelina Tällberg Bollnäs med
308 poäng och trea blev Helena Jansson Söderala med 303 poäng.
Liggfinalen vanns av Carina Norling Söderala på 337 poäng före Peter Lavér Söderala med 326 poäng
och trea blev P-O Forsberg Bollnäs med 324 poäng.
Nästa år är det 40 års jubileum och då planeras det för lite extra arrangemang.
Elitpokalen arrangerades av Forsa och segern gick till Helena Jansson Söderala på 366 poäng före
Bengt Jansson Söderala med 361 poäng och trea blev Jan Eriksson Delsbo-Bjuråker med 356 poäng.

Gävle-Dala pokalens Dalaskyttarna vann både senior och veteranlaget när Gävle-Dala pokalens 76:e
upplaga avgjordes i Hille. Någon lagtävling för ungdomar och juniorer blev det aldrig eftersom
Dalarna inte hade några skyttar i de klasserna.
Individuellt segrade Olle Gabrielsson Rommehed i seniormästerskapet på 378 poäng en poäng före
Bengt Jansson Söderala och Erik Andersson Ljusdal tog bronset på 361 poäng.
I veteranmästerskapet gick alla medaljer till Dalarna med Sjö Rolf Larsson som segrare på 361 poäng.
Söderala midnight cup: Stefan Burchardt, Söderala vann när Söderala Midnight Cup avgjordes på
Vallabanan.
Söderala Midnight Cup arrangeras som vanligt på onsdagskvällen före midsommar. Det är en populär
tävling med enbart liggande skytte.
Stefan började bra med 196 poäng i grundomgången. Tätt bakom honom låg tre skyttar på 195 poäng.
Det var Bengt Johansson, Hofors och ytterligare två hemmaskyttar nämligen Carina Norling och
Bengt Jansson.
Jan Listh, Söderala vann klass 56 med 184 tätt följd av Björn Hallfors, Edsbyn med 183.
I klass 66 gick segern till Bollnäs genom Nils Johansson som sköt 185. Tvåa blev Henry Gladh,
Delsbo/Bjuråker med 182. Dagens komet i veteranklassen var Erland Svärd, Järsvö som för dagen
hade köpt nya glasögon och klämde till med 192 poäng, hela 8 poäng före Jarl Hellbom, Järbo
Fjolårssegraren Sten-Olov Åberg, Sandviken vann klass 4 på 191 poäng. Petter Ivarsson, Loos vann
klass 3 med 188. P-O Forsberg tog dagens andra klasseger till Bollnäs när han vann klass 2 med 189
poäng. P-O blev siste man in i finalen.
Bland de yngre skyttarna segrade Andreas Halfvars i klass 1 med 181 och Daniel Wallberg tog
ytterligare en vinst till Loos genom sina 191 poäng i klass 15. Han följdes närmast av Charlie
Stålnacke, Hofors och Karl Westling, Bollnäs.
Lagtävlingen vanns av Söderala på 584 genom Stefan, Bengt och Helena Jansson.
I finalen hade Stefan ledningen från början till slutet. Resultatet blev 293 poäng. På platserna bakom
hände det dock en del. Örjan Bergström, Delsbo/Bjuråker klättrade i finalen från sjätte till andra plats
med 290 och Bengt Johansson räddade bronspengen på 289 poäng, samma som Bengt Jansson.
Margaretakedjan: Årets upplaga av Margarethakedjan avgjordes i Söderala och det blev en
spännande tävling som till slut vanns av Maria Falck Moälven-Modo på 427 poäng. Olle Gabrielsson
Rommehed gjorde en stark final och gick från 13:e plats till andra efter att han skjutit 142 poäng och
slutade en poäng efter Maria. Junioren Elin Åhlin Bälgviken ledde inför finalen och slutede trea på
samma poäng som Olle. Helena Jansson Söderala slutade femma med 424 poäng och det blev faktiskt
hela fem Gävleborgare bland de tio främsta. Jan Eriksson Delsbo-Bjuråker blev sjua och Evelina
Tällberg Bollnäs slutade åtta båda på 423 poäng. Örjan Bergström Delsbo-Bjuråker blev nia och Bengt
Jansson Söderala tia båda med 422 poäng.
I lagtävlingen segrade Söderala för andra året i rad. I laget sköt Helena och Bengt Jansson samt Stefan
Burchardt. Tvåa blev Moälven-Modo med före detta Edsbyskytten Mikael Olofsson i laget (Micke är
sambo med Maria Falck) och på tredje plats kom Delsbo-Bjuråker med Jan Eriksson, Örjan Bergström
och Henry Gladh i laget.
Triangeln i Mora: Helena Jansson blev inblandad i en dramatisk avslutning på Triangeln i Mora. Hon
var en av fyra skyttar som skulle göra upp om den åtråvärda guldmedaljen genom särskjutning. Helena
fick silvret, slagen av Margarethakedjan vinnaren Maria Falck, Moälven/Modo.
I normala fall så brukar man vara säker på att minst få silver när man står inför en särskjutning. Men
efter två dagars skjutande och 55 skott var det alltså fyra skyttar med 518 poäng som stred om tre
medaljer. Helena kom i underläge direkt efter en sjua i första skottet men slutade med två nior och fick
25 poäng. Maria Falk inledde med två tior och slutade med en åtta. Olle Gabrielsson Rommehed, även
han känd från Margarethekedjan blev trea. Bengt Jansson kom på nionde plats med 513.
I liggande kom Helena på femte plats med 343 och Bengt blev åtta med 342 poäng.
Erik Andersson, Ljusdal kom trea i klass 3-4 med 336 poäng.
Daniel Wallberg, Loos vann klass 15 båda dagarna med 340.
Den andra dagen kom Andreas Halfvars, Hofors fyra i klass 17-1-2.
Erik Andersson, Ljusdal kom på 14:e plats i 3-4 efter ställningsfinalen.
Söderala Skf kom på andra plats i lagtävlingen både i liggande och i ställningar. I Söderalas lag ingick
Helena och Bengt Jansson samt Carina Norling.
I Svenska Dagbladets riksskytte på 6,5 mm blev det en åttonde plats för Bengt Jansson Söderala på
247 poäng. I klass 4 kom Johannn Tällberg Bollnäs på 15:e plats med 244 poäng, Lennart Sundh
Söderala blev sexa i klass 3 med 242 poäng och i klass 66 blev Nils Johansson Bollnäs 13:e med 238
poäng. Jarl Hellbom vann klass Old på 244 poäng. Daniel Wallberg Loos kom trea i klass 15 på 246

poäng medan det blev sjundeplatser för Peter Eriksson Loos med 237 poäng i klass 17 och Ulf
Andersson Hofors i klass 1 med 231 poäng.
I lagtävlingen div 1 vann Söderala på 977 poäng och i div 3 kom Forsa trea med 643 poäng. I
ungdomstävlingen kom Loos tvåa på 718 poäng.
Sandvikens Öppna liggmästerskap samlade i år 31 deltagare och segrare blev Kjell Johansson
Hofors. Kjell hade 144+98=242 poäng inför finalen och ledde med en poäng före Kristofer Wiking
Gävle. I finalen sköt Kjell 98 poäng och segrade på 340 poäng. Tvåa blev Sten-Olov Åberg Sandviken
på 335 poäng och trea Stefan Sjöberg Rättvik även han med 335 poäng.
I Brommastafetten kom Söderala på sjunde plats med 1164 poäng och Delsbo-Bjuråker på 17:e med
1132 poäng. I förbundslagtävlingen blev Gävleborg femma med 143,50 poäng.
Förbundets Sommartävlingar:
Årets förbundsmästerskap i liggande på 300 meter avgjordes i Eriksnäsbo och i seniorklassen segrade
Helena Jansson Söderala överlägset. Helena hade 242 poäng inför finalen där hon sköt 97 poäng och
segrade på 339 poäng hela sju poäng före Bengt Jansson Söderala och bronsmedaljen gick till StenOlov Åberg Sandviken på 327 poäng.
I veteranmästerskapet ledde Björn Hallfors Edsbyn inför finalen men hamnade fel med finalserien och
Lars-Erik Björk Sandviken kunde vinna på 318 poäng före Björn med 315 Nils Johansson Bollnäs
blev trea med 312 poäng.
I juniormästerskapet var det stenhårt med alla medaljörerna inom en poäng. Petter Ivarsson Loos vann
efter särskjutning mot Walle Forsberg Bollnäs efter att båda slutat på 323 poäng. Andreas Halfvars
Hofors blev trea på 322 poäng.
Daniel Wallberg Loos segrade i ungdomsmästerskapet på 331 poäng före Viktor Isaksson Loos med
308 poäng och trea blev Håkan Hallberg Bollnäs på 294 poäng.
I förbundskannan segrade Helena Jansson Söderala på 188 poäng före Bengt Jansson Söderala med
184 poäng och trea blev Claes Gustavsson Hofors med 181 poäng.
Ställningsmästerskapet avgjordes i Bjuråker och även här tog Helena Jansson Söderala hem
seniorsegern medan Henry Gladh Delsbo-Bjuråker segrade i veteranmästerskapet.
Helena tog ledningen redan från start med 237 poäng i grundomgången. Bengt Jansson skuggade
endast en poäng efter. På tredje plats inför finalen låg Örjan Bergström från arrangörsföreningen med
231, samma som Klas Gustavsson Hofors. I finalens knäserie sköt Helena 46, Bengt endast 43, Klas
45 och Örjan 46 poäng. Söderalas Carina Norling fick också ett ord med i leken genom att hon sköt en
femtio poängare. I stående höll Helena undan och säkrade guldmedaljen med 45 poäng och trots att
Bengt sköt 46 så fick han nöja sig med silvermedaljen. Klas Gustavsson tog den tredje pallplatsen.
I veteranklassen var Henry Gladh i ledning från början till slut. Inför finalen hade han 219 poäng och
följdes av Kristofer Wiking, Gefle med 214. De båda sköt jämnt genom finalen och Henry segrade
med 299 mot 296 för Kristofer. Tredjeplatsen togs av Karl-Erik Sedwall, Valbo.
I lagtävlingen om inteckning i förbundspokalen vann Söderala genom Helena, Bengt och Stefan
Burchardt
SM i banskytte Vid SM i banskytte 300 meter som avgjordes i Ramselefors blev det två femteplatser
för Bengt Jansson Söderala. I lördagens liggmästerskap var Bengt på åttondeplats inför finalen med
246 och Helena på fjortonde plats med 245. Claes Gustavsson Hofors blev 75:a med 237 poäng, Bengt
Johansson Hofors 81:a med 236 poäng och Andreas Halfvars Hofors 106:a med 227 poäng. Både
Bengt och Helena sköt 97 poäng i finalen vilket förde upp Bengt på femte plats och Helena till åttonde
plats.
På söndagen var det ställningsskytte och Helena inledde mycket bra med 144 poäng och låg då på
delad andra plats efter liggsegrarinnan Linda Strand som sköt 145. Bengt inledde med 138 poäng. I
mellanserien så fick Bengt 96 vilket resulterade i 234 poäng och femtonde plats inför finalen. Helena
sköt 90 poäng och stannade även hon på 234 och artonde plats. Linda Strand sköt fortsatt bra, fick 95
och höll första platsen inför finalen. Claes Gustavsson blev 34:a med 230 poäng (136+94) och Bengt
Johansson 84:a 218 poäng. I finalen spurtade Bengt till femte plats på 327 poäng genom 47 i knä och
46 i stående. Helena Jansson behöll artonde platsen med 320.
Junior-SM avgjordes i Kristianstad och för första gången fanns inte en enda deltagare från Gävleborg.

Korthållsskytte:
SM i Korthåll avgjordes i Jönköping och Robin Lindberg Gefle skarp blev Svensk Mästare i
ställningsskyttet. Robin hade 188 poäng i grundomgången och inledde finalen bra med 50 poäng i
liggande. Knästående gick dock inte lika bra där det blev 44 poäng men en grym avslutning i stående

där det blev 48 poäng och totalt 142 poäng i finalen och totalt 330 poäng vilket gav seger med tre
poängs marginal.
Förbundsmästerskapet för juniorer och seniorer avgjordes i Söderala och i klassen liggande med
stöd segrade Håkan Hallberg Bollnäs på 337 poäng, tvåa blev Joar Karlsson Söderala med 332 poäng
och trea Stina Larsson Forsa med 329 poäng. I liggande för seniorer segrade Stefan Burchardt Söderal
på 345, tvåa blev Carina Norling Söderala med 341 poäng och trea Ann-Sofie Flodberg Söderala med
338 poäng. I ställningsmästerskapet segrade Stefan Burchardt Söderala på 340 poäng vilket faktiskt är
2 poäng högre än Svenska rekordet. Tvåa blev Carina Norling Söderala med 321 poäng och trea AnnSofie Flodberg Söderala med 314 poäng.
Svenska Dagbladet: Stefan Burchardt Söderala kom på sjunde plats i elitklassen med 247 poäng. I
klass 4 segrade Carina Norling Söderala på 246 poäng och i klass 3 blev det en 13:e plats för Esbjörn
Svensson Söderala med 241 poäng. 13:e plats blev det även för Kristofer Wiking Gefle i klass 66 med
237 poäng. I klass 11 kom Håkan Hallberg Bollnäs på 11:e plats med 237 poäng.

Verksamhet automatvapen
Som vanligt har kpistskyttet dominerat även detta år. Söderhamns skyttar har åkt runt på tävlingar i
mellansverige samt också deltagit i Kpist-SM.
Egna tävlingar under året: Snöskottet i Söderhamn 25/1 2009 23 deltagare samt Gravölet i Elgered 13
deltagare (förmodligen Nordanstigs sista tävling) den 16/8. Snöskottet med SO Forslinds
vandringspris vanns av Lars-Göran Stenberg från Oxelösund. Denne har 2 inteckningar i priset.
Gravölet i Elgered vanns i klass Elit-56 av Clas Olsson och klass 66-72 av Agne Martinson.
Hälsinge Reg. Skf arrangerade som sin sista aktivitet före nedläggning Bockskottet i Gävle.
Norrlandsmästerskapen i Söderhamn och Strömmingsknallen i Söderhamn med Söderhamns skg. som
arrangör. Bockskottet med 42 deltagare fick framskjutna placeringar för Göran Skoglund, Lars
Hagman, Hasse Zettergren och Åke Lundqvist, Söderhamn och Gävle. Strömmingsknallen i
Söderhamn, med stor status i Kpist-Sverige hade framskjutna placeringar för Göran Skoglund, Lars
Hagman, Clas Olsson, Hasse Zettergren, Rolf Björkman i fältskyttet. I banskjutningen vann Hasse
Zettergren veteranklassen.
Öppna Norrlandsmästerskapen i Kpist i Söderhamn helgen 13-14 juni drabbades av ösregn med hela
40 mm under helgen, varför deltagarantalet begränsades. I fältskjutningen vanns elitklassen av Lars
Hagman, klass 56 av Sölve Nylander och klass 72 av Sigvard Lundh. Mästare seniorer bana blev Lars
Hagman och klass veteraner yngre Sölve Nylander.
Skyttarna har dessutom deltagit i Grällstaträffen, Underskottet, Södertelge, Smeträffen i Eskilstuna,
Rosersbergsträffen, Kringelträffen, Södertelge, Påskpokalen, Ärla, Kpistträffen, Marma, Dalaträffen,
Rommehed, Filipstadsträffen, Rommefältet, Kpistträffen, Bräcke. Många bra resultat och klassegrar
lite här och var. Flitigast har Lars Hagman varit under året.
Under året har Hasse Zettergren vunnit Värmlandsserien klass 56 – som vanligt. Hans bedrifter
innebar också Riksrankingetta i kpist bana.
På Kpist-SM i Skövde deltog Söderhamnsföreningen med 7 skyttar. Bästa resultatet gjorde Hasse
Zettergren, vilken blev silvermedaljör i veteraner bana ligg. Han hade chansen till mästerskapet med
ett skott kvar i finalen. Sköt en nia och fick se sig besegrad av Jan Tegnemo från Halland. Bra gjort av
Sveriges bäste banskytt, som vunnit SM 3 ggr förut.
Förbundsmästerskapen:
Ställningar – kpist Seniormästare: Lars Hagman, Veteranmästare Hasse Zettergren
Liggande - kpist Seniormästare: Lars Hagman, Veteranmästare Sigvard Lundh
Fält – kpist Seniormästare: Lars Hagman, Veteranmästare Sölve Nylander
Styrelsen för Gävleborgs Skytteförbund.
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