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– Skjutbanearbete har koncentrerats till:
• Fortsatt framtagning av vändställsmålanordningar
– Skjutbar demonstrator med olika skjutmoment finns att prova
– Material för framtagning av 8 st seriemässiga vändställ har till del införskaffats

• Normalt underhållsarbete
• Utbyte av kulfång för precisionskytte då de gamla var utslitna
• Stort tack till engagerat skjutbanearbete av Hans Narebo, Erik Thorén, Peter Johansson, Ulf Nyman
och Rikard Björkviken med flera

– Skjutbaneanläggningen har använts mycket och fungerat väl
– Sektionen har fortsatt långlån av:
• 2 st Feinwerkbau luftpistoler från Nynäshamns APK genom Rikard Björkvikens försorg
• 1 st enklare BSA luftgevär från Nils-Ola Svensson

– Sektionen äger 5st soft airguns av Glock 17 modell
• Ett event har genomfört åt FCP i form av Soft Air Gun skytte mot fallmål

– Under 2020 fick sektionen 17 nya aktiva skyttar och under samma period slutade 12
skyttar, dvs listan av aktiva skyttar innehöll 2020-12-31 46 (41) st skyttar
– Sektionen har lobbat för fortsatt luftvapenskytteverksamhet i nya huset
• Saab Fritid Jfa styrelse är positiva
• Projektledare med stab för ”nya huset” är positiva, dock inga löften

– Sektionens hemsida underhålls och förnyas kontinuerligt genom vår webmaster, Pia
Gustavssons försorg.
• Se https://www.saabfritid.org/Luftvapenskytte.php
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Tävlingsresultat
• Saab-mästerskap Luftpistol 2020:
– 6 (6) st deltagare Öppen Klass med som bäst en 1:a placering av Rikard Björkviken med 349p
– 1 (-) st deltagare i Damklass med en 1:a placering av Pia Gustavsson med 341p
– 1 (-) st lag , en 1:a-placering med 1030p. Laget bestod av Nils-Ola Svensson, Hans Narebo och Pia Gustavsson
• Saab-mästerskap Luftgevär 2020:
– 4 (5) st deltagare Herr med som bäst en 1:a placering av Kim Goude med 367p
– 1 (1) st lag, en 1:a placering med 909p. Laget bestod av Kim Goude, Hans Narebo och Nils-Ola Svensson
• Sektionsmästerskap i Luftpistol 2020
– Vanns av Joel Ingo på 357p
• Sektionsmästerskap i Luftgevär 2020
– Vanns av Kim Goude på 330p
• Sektionsmästerskap i Running Target 2020
– Vanns av Kim Goude på 11 träffar
• Säsongstegtävling Luftpistol 2020
– Vanns av Nils-Ola Svensson på 1109p
• Utmaningstävling Luftpistol 2020
– Vanns av Nils-Ola Svensson med 24 segrar och 4 förluster
• se sektionens hemsida för detaljerade resultat
Under 2020 har sektionen skjutit tränings- och tävlingsskott:
• 11.651 (8.047) skott med luftpistol
• 3.834 (ej tidigare räknat på denna gren specifikt) skott Älgbana / Running Target
• 800 (ej tidigare räknat på denna gren specifikt) skott Soft Air Gun
• 400 (ej tidigare räknat på denna gren specifikt) skott med luftgevär
• Totalt 16.685 (11.518) skott
Ekonomi: Budget 5.000:- med tillåtelse att köpa extra material utöver detta, utfall 7.637:- (5.076:-) . Största posterna är:
• Material för nya vändställ
• Priser till sektionstävlingar
• Tavelmaterial
• Verktyg och städartiklar
Sammanfattning: 2020 blev ett år där aktivitetsnivån har återigen har ökat och sektionen har tillfört Running Target som ett
sektionsmästerskap. Allt har genomförts på bästa sätt.
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