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Föreningen hade vid årets slut 109 medlemmar, varav 42 kvinnor.
43 av medlemmarna är 20 år eller yngre.

Tillhörighet
Föreningen är ansluten till Svenska Skyttesportförbundet och därigenom
Riksidrottsförbundet. Regionalt innebär det att föreningen tillhör Östergötlands
Skyttesportförbund och Östergötlands Idrottsförbund. På det lokala planet är föreningen också
medlemmar av Norrköpings Skyttekrets och Kolmårdsskyttarna.
Föreningen är dessutom ansluten till Svenska Handikappidrottsförbundet.
Sammanträden och årsmöte
Föreningens styrelse har under året haft 3 protokollförda sammanträden. Årsmötet hölls i
Råsslaskolans luftgevärshall den 16 februari med fika och prisutdelning.
Förvaltning
Föreningens ekonomi framgår av den separata ekonomiska rapporten från kassören. Under
året fick föreningen vapenförvaringen underkänd i luftgevärshallen vilket ledde till
ekonomiska besparingar då vi inte längre behöver larm eller telefon i luftgevärshallen.
Föreningens utrustning
Föreningen kan vid träning och tävling tillhandahålla medlemmarna luftgevär, korthållsgevär
och mausergevär som håller gott skick. Under året investerades i nya lufttuber eftersom de
måste bytas ut efter 10 år av säkerhetsskäl. Vapnen förvaras numera hos Bosse, Emil och
Magnus. Våra fem elektroniska Megalinkställ används för allt luftgevärsskytte och det mesta
korthållsskyttet. Under året köptes ytterligare ett Megalinkställ med ekonomiskt stöd från
Idrottslyftet, målet på sikt är att ha minst 8 kanske 10 ställ för att dels kunna skjuta luftgevär
och korthållsskytte samtidigt, dels möjliggöra större arrangemang på korthållsbanan.
Föreningens banor och lokaler
Under året har det tagits fram en egen flyttbar skjutbana för 20 banor luftgevär att användas
vid Stadium Sports Camp. Det enda som saknas är stolar. Såväl korthållsbanan som
luftgevärshallen har under året fått underhåll.
Arrangemang
Vi har arrangerat Svenska Dagbladets Riksskyttetävling tillsammans med Norrköpings
skyttegille. Vi håller i korthållstävlingen och NSG i 6,5. Deltagarna är från hela Sverige och
de skjuter på respektive hemmabana och redovisar resultaten till oss. Vi sammanställer en
resultatlista och skickar ut priser. Både anmälan och resultatredovisning görs i huvudsak av
föreningarna själva på internet.
I februari arrangerades den 28:e Kolmårdsträffen i 6,5 fältskytte tillsammans med Torshag
och Simonstorp, Krokek hade 20 funktionärer på plats. Tävlingen fick (som vanligt) mycket
beröm av deltagarna som kommer från halva Sverige.
Vi har arrangerat Östgötaserien luftgevär, Östgötamönstring korthåll, Kretsmästerskap och
Kolmårdsmästerskap på korthåll och Kolmårdsmästerskap på luftgevär.
För åttonde året var vi på plats på Stadium Sports Camp och för femte året som ordinarie
sport. Campen samlade 6212 deltagare varav 80 som valt skytte som huvudsport. Ett stort
arbete har framförallt Josefine Karlsson lagt ned som huvudansvarig under hela året samt på
plats de 4 veckorna Campen pågick. Det blev Josefines sista år som huvudansvarig, ett stort
tack för alla åren! Malin Svahn har utsetts till huvudansvarig inför och under nästa år. Emil
Diddilié, Magnus Sandström med flera har lagt ned mycket arbete med att konstruera,
montera och demontera skjutbanan. Några av våra medlemmar hjälpte även till med prova på
luftgevärsskytte för de som valt att prova alla sporter (Multi) och de som är lite yngre och
bara där dagtid (Daycamp). Multi hade 278 deltagare och Daycamp 609.
18 februari genomfördes en friluftsdag med både luftgevärsskytte och korthållsskytte för 6
ungdomar från årskurs 6 i Råsslaskolan.

Luftgevärsskytte
Från januari till april samt från september till december har vi haft träning för i huvudsak
ungdomar men även många föräldrar varje måndag och onsdag mellan 18 och 20. Att skjuta
med stöd oavsett ålder är den största klassen.
Föreningen har i år sökt LOK-stöd från RF som gäller aktiviteter för ungdomar mellan 7 och
20 år. Vi hade fler deltagare än förra året, som också återspeglar sig i medlemssiffran. För
våren blev det 34 sammankomster med 225 deltagartillfällen och för hösten 31
sammankomster med 300 deltagartillfällen.
Klubbmästare i stående blev Pernilla Diddilié, tvåa Emil Diddilié och trea Cecilia Pettersson.
Ungdomsmästare blev Eric Diddilié, tvåa Mirabell Pettersson och trea Emilia Diddilié.
Korthållsskytte
Under året har vi deltagit i tävlingar i och utanför förbundet samt haft träningar under vår och
sommar.
Klubbmästerskap avgjordes i samband med kretsmästerskap i ställning segrade Emil Diddilié,
tvåa Pernilla Diddilié och trea Cecilia Pettersson. Ungdomsmästare blev Gustaf Flodin före
Erik Diddilié och Emilia Diddilié.
6,5 mm skytte
Verksamheten består till huvuddelen av det som arrangeras av Kolmårdsskyttarna och
Norrköpings skyttekrets.
Fältskytte
Vi har deltagit i fältskyttetävlingar främst korthåll.
Klubbmästare på korthåll fält blev Bo Ohlsson med Magnus Sandström tvåa och Andreas
Hillman trea.
Sportskytte
Jonas Jacobsson framgångar på Paralympics med ett silver och en guldmedalj var naturligtvis
årets höjdpunkt. Det blev Jonas 17:e guldmedalj i Paralympics. Tyvärr fick inte Jonas chansen
att delta i OS.
Sandra Pettersson började året starkt genom en finalseger och totalt trea och bästa svenska i
Swedish Cup luftgevär för damjuniorer. Sandras främsta merit under året blev brons i Junior
EM i Finland. Detta ledde till att Sandra fick stipendier av både Norrköpings kommun och
Svenska Skyttesportförbundet.
Björn Bergström tog en tredjeplats i Swedish Cup och blev 7:a i SM luftgevär. Björn har
börjat höstsäsongen med bra resultat på testtävlingar. Björn sköt mycket bra även på 50 m
med bland annat personligt rekord 1172 i helmatch i Eskilstuna och en 8:e plats på SM.
Jonas, Björn och Sandra vann tillsammans årets allsvenska elitdivision med luftgevär där de
mycket knappt slog Kviberg.
Hemsidan
Vi är nu anslutna till SVEA (Svenska Spel) där de som spelar kan ange att de stödjer vår
förening. Uppmuntra gärna de ni känner som spelar att stödja oss.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för nedlagt arbete under året.
Kolmården i januari 2013.
För styrelsen i Krokeks Skytteförening.
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