
 

NOTERINGARKONFERENS GEVÄRSSKYTTET PÅ GOTLAND 

Tid och platsTorsdag den 19 jan kl 19-21 i Visby skyttehallfd A7  

Syftet var att: - ge alla en gemensam bild – sprida information  

Deltagare: Stenkumla9pers, Visby 6pers, Bara 4pers, Garda-Lau 3pers,  

Endre 3pers, Väte 2pers, KA3, Klinte, Hoburgs, Lokrume, Ala-Gammelgarn 1pers 

IG-org Gevärsansvarig Pär Berlin och Logistikansvarig Kent Hertzman 

Gotlands ssf: Ordf Lars Tofftén, Sekr Håkan Pettersson, Gevärssektionen Leif Ingmansson 

Ungdomsansvarig Janne Glansholm, m fl. 

A. NatWest Island Games-17  ArrangemangGevärsskyttetävlingarna   

1) Tävlingsprogrammet är fastställt, men smärre ändringar kan ske se bilagda översikt. 

2) Ansvariga föreningar för gevärstävlingarna är utsedda av IG-org. Gotlands ssf har inte fått  

någon egentlig uppgift inom IG-org. Vi skall däremot utse de deltagande skyttarna. 

a) Lg 10m i Visby skyttehall: Stenkumlaskg; 2st övningsdagar samt 4st tävlingar. 

Stenkumla skall se över sitt behov av stöd. 

b) Kh 50m på Svajde: Visby skg; 2st övningsdagar samt 8st tävlingar. 

Visby tror sig behöva stöd utifrån, främst för att bygga ut till 15ställ. 

c) 100yards på Svajde: Garda-Lauskg; 1st övningsdag samt 2st tävlingar. 

Anlitade stödföreningar: Endre, Bara och Ala-Gammelgarn 

Lars-Olof Larsson redogjorde förtjänstfull för planeringen av tävligsgrenen. 

d) 300m på ”f d P18”: KA3 skf; 1st övningsdag samt 2st tävlingsdagar. 

Behovet av stöd beror på om det blir manuell A-bana eller elektronisk b-bana. 

3) Hur är en tävling organiserad? (se förslag enligt bilagda Arrangörsöversikt) 

a) I princip som en ”vanlig” mästerskapstävling med kommandon på engelska. Det är ansvarig 

förening som organiserar tävlingen efter sina behov och förutsättningar. 

b) Man behöver förslagsvis utsedda Tävlingsledare, Tävlingssekr., Skjutledare och Bitr. Skjutledare, ev 

Teknikansvarig (SIUS)och Markörer vid manuell markering. 

4) Hur ser organisationen ut runt omkring gevärsskyttets tävlingar 

a) Prisutdelning, vapenförvaring ordnas genom IG-org.  

b) Teknikstöd för SIUS-utrustningen genom MIATRON/bröderna Pettersson 

c) Servering efter IG-orgsamråd med berörda föreningar på resp skjutbana.  

d) Vapenbesiktning. Behövs för alla vapentyper.Ny punkt för IG-org! 

e) Pressansvarig för skyttesport. Ny punkt för IG-org 

  



 

5) FORTSATT ARBETE – IG-org- ARRANGÖRER - VEM GÖR VAD? 

a) IG-org kommer i närtid att hålla samordningsmöten med berörda på resp. banor; Visby 

skyttehallStenkumla – Svajde Visby/Visborgs– Hejdeby Visby LK- Klinte 

b) Information från IG-org kommer fortlöpande att lämnas på vår hemsida. 

c) Skytteföreningarna,även de som inte är direkt huvudansvariga för en tävling, utser funktionärer till 

Skjutledare och Domare som skall utbildas genom IG-org via SISU. Tommy Olsson vill ha in namnen 

senast 15 feb OBS! kursen är bra för alla, även de som sedan inte blir Skjutledare eller Domare! 

d) Arrangörsföreningarna ställer frågan till IG-org om deltagande i den storslagna (??) 

avslutningstillställningen: Får vi och våra funktionärer vara med? 

 

B. NatWest Island Games-17  Deltagande i Gevärsskyttetävlingarna   

1) Prel ranking för 50m 60ligg och 3x20, 100yards samt 300m är framtagen enl. regelverket. Gotlands 

ssf, gevärssektionen kommer att utse de högst rankade skyttarna till olika tävlingsgrenar för att 

sedan i dialog med de berörda skyttarna eventuellt göralämpliga förändringar i deltagandet. 

2) Hur skall vi klara arrangemangen samtidigt som vi presterar sportsligt? 

Ja, det är en utmaning! Vi hoppas att de duktiga skyttarna stöttar arrangörerna! 

 

C. Våra egna tävlingar och verksamhet på Gotland 

1) Hur skall det se ut i framtiden för att möta tiden? Janne och Veronica Glansholm redovisade 

från en Ungdomsledarekonferens på Bosön 

2) Tävlingsprogrammet 2017 är på gång i närtid. 

3) Alla tävlingar inom Skyttesport skall läggas in i IndTA, skyttesportens tävlingsadministrativa 

system. För att få tillgång till detta måste man ha denna ”roll” i sin förening via IdrottOnLine. 

Rankingtävlingar t ex, ett måste för att bli ”sanktionerade” av förbundet. 

4) Tävlingslicens är tänkt att lösas genom att logga in i IndTA, man kan få faktura via mail eller 

betala direkt på nätet via betaltjänster. Det som krävs är att man anger en mailadress som 

är identisk med den man har uppgett som medlem i IdrottOnLine. 

Dock går det fortfarande att betala in sin licensavgift ”manuellt” via Bg-inbetalning. 

 

D. Skyttesportnytt i övrigt 

1) Ordf i Gotlands ssf, lars Tofftén meddelade att förbundet och distrikten skall återgå till en 

sammanhållen styrelsefunktion och till 2018 ha avskaffat sektionerna. 

 

Vid pennan Leif Ingmansson 

 


