Verksamhetsberättelse
Östersunds jaktskytteklubb år 2020

Styrelsen för Östersunds jaktskytteklubb får härmed avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2020.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Sven Åke Draxten
Lennart Eriksson
Ulrika Magnusson Sundqvist
Magnus Hansson
Bruno Eriksson
Mattias Holmberg
Patrick Mellgren
Stefan Sjöberg
Tommy Andersson
Tony Åström

Året som gått
Antalet medlemmar har ökat något, och vi kunde räkna in 379 fantaster i slutet
av året.
Kassabehållningen vid årets slut var 17813 kr.
Styrelsemöten har genomförts både fysiskt och digitalt under året.
Under året har klubben genom förfrågningsunderlag upphandlat hagel- och
kulammunition, förfrågningsunderlagen har skickat ut till 4 olika
företag/personer och priset har varit urvalsfaktor vid beslut om tilldelning.
Skjutbanorna har varit öppna för medlemmar måndag- och torsdagskvällar
under maj, juni och augusti. Några övriga kvällar och en del helger har det varit
träning- och tävlingsskytte.
En sportingtävling genomfördes i maj månad i samverkan med Sundsvalls
jaktskytteklubb. Deltävlingar i Landbys duvan samt final för tävlingen. Deltävling
och final för Landbys cupen 22lr är några av de aktiviteter som genomförts under
året. Medlemmar har också deltagit i Länskampen som avgjordes i Sävar, SM
tävling i kombinerat jaktskytte för junior, dam, oldboys samt veteran i Malung,
SM öppen klass i kombinerat jaktskytte i Västerås samt SM i Europeiskt
jaktskytte i Svegeråsen, det är några av de tävlingar som haft deltagare från
Östersunds jaktskytteklubb.

En arbetsdag anordnades vid skjutbanorna den 9 maj som omfattade bland
annat, städning, samla in lerduvor, röjning av sly.
Helgen 11 till 12 juli var det fixarhelg vid skjutbanorna där ett omfattande
förbättringsarbete genomfördes med grävmaskin och traktorer vid trappbanorna
och sportingen, samt med handkraft upprustning av byggnader, flytt av
jägarexamens skytteplats för att nämna några av de arbeten som genomfördes.
Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår med ytterligare förbättringar för
klubbens medlemmar.
Vi vill rikta ett stort tack till alla skjutledare och övriga som hjälpt till vid
öppethållande, tävlingar och övrigt förkommande arbeten vid skjutbanorna.
Jägarexamen
På grund av Corona har det varit färre praktiska prov i år. Totalt sett har det
dock varit ungefär lika många praktiska plus teoretiska prov.
Ungdomsverksamhet
Vi har som tidigare år haft flera utbildningar för ungdomar i samarbete med olika
gymnasieskolor.
Inför nästa år
Vi inleder säsongen som vanligt med Startskottet i april. Vi räknar med att ha
ordinarie öppet måndag och torsdagskvällar med start 3 maj. Detta är dock
beroende på snösmältning och inte minst Corona-restriktioner. Som alltid gäller
att öppettider och andra aktiviteter publiceras på hemsidan:
www.skjutbanan.se.
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