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Verksamheten 2020
Det kan inte ha undgått någon att 2020 har varit ett speciellt år. Sedan mars har Sverige varit 
drabbat av en pandemi, och mycket av vår verksamhet har fått begränsats. Många tävlingar har 
fått ställas in, och deltagandet på de tävlingar som har arrangerats har minskat då tävlande har 
uteblivit på grund av smittorisk. Trots de restriktioner som varit har kretsmästerskap i Precision, 
Militär Snabbmatch och PPC 1500 kunnat arrangeras medan övriga kretsmästerskap har fått 
ställas in.

På grund av det begränsade antalet tävlingstillfällen har styrelsen beslutat att utmärkelserna 
”kretsens bäste skytt” och ”årets rookie” inte kommer att delas ut för 2020 – underlaget är helt 
enkel för litet. Däremot gratulerar vi Jonathan Strid till nytt kretsrekord i Precision A på 483p.

Utöver tävlingsverksamheten har kretsens verksamhet påverkats genom att utbildningar har fått 
ställas in. Kort sagt har det varit ett väldigt dåligt år för skytte. Vi hoppas att 2021 kommer att 
bjuda på bättre förutsättningar även om det just är väldigt oklart när verksamheten kan återgå till 
någorlunda normala nivåer.

Under året har en ny förening antagits i kretsen – Söderhamns Fallskärms Skytteförening. Det är 
en relativt liten förening med Julbergsbanan i Söderhamn som hemmabana. Föreningen är 
nybildad och har för avsikt att utöva skytte inom ramarna för SPSF och SvSF som grund och även i 
stor utsträckning föreningseget skytte. Vi välkomnar dem till kretsen och inom styrelsen har vi 
diskuterat på vilket vis vi behöver stödja nytillkommna föreningar. Det har utmynnat i att vi 
kommer att försöka besöka både nya föreningar och gamla föreningar som vi inte har hört av på 
ett tag för att se hur deras verksamhet fungerar och om vi på något sätt kan stötta dem.

Arbetet inom styrelsen har i övrigt genomförts via digitala möten, och styrelsen har under 
verksamhetsåret haft 3 protokollförda möten. Kretsen har i sedvanlig ordning deltagit på 
Förbundsmöte och ÖSM-årsmöte som även de har genomförs digitalt.

För styrelsen,

Patrik Manlig, ordförande


