Verksamhetsberättelse för Mörsil SkF Gevärssektion
Sektionsstyrelsen får härmed avge följande
verksamhetsberättelse för 2015

Sektionsstyrelse
Ordförande
Sekr/ekonomi
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare

Peter Erixon (2015)
Anders Westerlund (2015)
Stefan Eriksson (2015)
Sofia Larsson (2015)
Håkan Landén (2015)
Helena Eriksson (2015)
Håkan Nyberg (2015)

Styrelsen har haft 1 st protokollfört sammanträde och ett antal diskussioner via epost och sociala medier.
Sektionens årsmöte hölls 150226.

Organisation
Gevärssektionen bildades på föreningens årsmöte 150226, för att se till att alla grenar i föreningen var
organiserad i egen sektion som bara ansvarade för just sina grenar. Föreningsstyrelsen ansvarar för det
övergripande föreningsarbetet och ekonomi.
Gevärssektionens olika grenar sorterar under Svenska Skyttesportförbundets regelverk. Tyngdpunkten för
gevärssektionen är barn- och ungdomsverksamhet.

Ekonomi
För sektionens resultat- och balansräkning se föreningens bokslut.

Sektionens verksamhet
Resultatlistor hittar du på www.morsilskf.se
Luftgevärsskytte
Föreningens största verksamhet till deltagarantalet räknat, bedrivs med luftgevärsskytte på vår bana i Ocke
bygdegård. Vår luftvapenhall är utrustad med 6 st skjutplatser Megalink elektronisk markeringsutrustning.
Träningar har bedrivits varje måndag och torsdag under vår- och höstterminen med uppehåll för skolloven. Alla
åldrar deltar, men stordelen av deltagarna är barn och ungdom under 17 år.
Markus Eriksson, klass L17 stå, blev tre i distriktsfinalen av Skyttiaden och tog sig vidare till regionsfinal, där
han sköt sig vidare även till riksfinalen på fina resultat.
I mars varje år arrangerar vi Mörsilskottet, en tävling för ståskyttar. Både inteckning i vandringspriset och
finalen vanns av Klas Jonsson, Aspås, på 373p. Tre st föreningsmästare har korats i luftgevär som avgjordes i
december: Daniel Sundvall i sittande ungdom 497,0p, Stefan Eriksson i sittande öppen klass 501,3p och Anders
Westerlund i stående 471,3p.
Våra skyttar har deltagit i många tävlingar inom JH distriktet, med många goda resultat, vilket finns att läsa på
vår hemsida. En rolig tävling på hemmabana är Jämtlandsserien där våra skyttar har många bra placeringar.
Under hösten har vi även arrangerat en av luftpropagandatävlingarna i Gövikenhallen, Östersund under namnet
Mörsilkulan.
Korthållsskytte (.22L)
Korthållsskyttet bedrivs på 50-metersbanan på Mörsils Skyttecentrum. Där används också Megalinkanläggningen. Vi började träningen i början på maj och har sedan hållit igång under hela sommaren med ett
uppehåll i juli innan avslutning i mitten av augusti. Under året har vi varit en tapper skara skyttar på träning och
det finns plats för fler.

Skyttar från Mörsil har också tävlat i Jämtlandsserien och i Svd Riksskyttetävling.
Årets Föreningsmästerskap liggande vanns av Anders Westerlund, 335p och även ställning vann Anders med
318p. Tyvärr saknades tillräckligt med deltagare i ungdomsmästerskapet. Mörsil stod även i år som arrangör av
DM korthåll och finalen av Jämtlandsserien. Anders blev distriktsmästare ställning efter en hård finalduell med
Stefan Eriksson. Stefan vann sin klass i rikstävlingen Skyttekombon som är en rikstäckande kombinationstävling
där både luftgevärsresultat och korthåll räknas ihop.
Gevär 6,5
Gevär 6,5 bedrivs på 300-metersbanan på Mörsils Skyttecentrum. Den här grenen är på nedgång och har inte så
många deltagare. Grenen har varit vilande, men traditionsenligt har föreningen i varje fall haft deltagare i SvDskyttet. Vid ett par tillfällen under våren har vi även arrangerat pröva-på skytte med 6,5 för några deltagare.
Annan verksamhet
Även under 2015 har vi bedrivit ”prova-på-skytte”-aktiviteter i föreningens regi. Med vår skyttesimulator
SCATT, fallmål, luftgevär och luftpistol har vi deltagit i olika arrangemang och bla haft ett helt tjejfotbollslag på
besök för att testa luftgevärsskytte.
I augusti arrangerades Skyttets Dag ute på skyttecentrum för sjätte året i rad. Mörsilborna mfl bjöds in att prova
korthållsskytte, luftpistolskytte på burkar, pistolskytte, älgbana och hagelskytte och möjlighet att köpa varmkorv
och fika. Mängder med skänkta priser lottades ut bland de som provade något gren. Antalet deltagare och
besökare passerade sextio-sjuttio st.
Sektionen har även deltagit arbets- och städdagar på skyttecentrum tillsammans med de andra sektionerna. Bla i
renoveringen av paviljongen och fasadmålningar på fler av skyttecentrums byggnader.
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