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Verksamhetsberättelse för Umeå jaktskytteklubb 2018
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Antalet medlemmar vid årets slut var 307 stycken. Förutom ordinarie årsmöte som hölls den 19 april
har fyra protokollförda möten hållits.

Händelser under året
Det är väl ingen hemlighet att vi får nya grannar till skjutbanan i Baggböle. Komatsu bygger en ny
fabrik mellan E 12 och skjutbanan, så den väg vi brukar använda in till banan kommer nu att
försvinna. Den nya infarten till skjutbanan kommer att gå genom klockarbäckens industriområde.
Kommunen har varit i kontakt med föreningen och föreslagit en flytt av banan till ett område bakom
NCC´s asfaltsverk. En grupp har bildats för att diskutera med kommunen om flytten och hur
utformningen av banan skall se ut så att den bli så bra som möjligt för föreningen och dess
medlemmar. Det har inte gått med någon raket fart hittills, men nu i vår kan diskussionerna kanske
komma i gång på allvar. Det är mycket som är oklart kring flytten när detta skrivs men eventuellt
finns det mer att informera om på årsmötet den 25 april. Det som är helt säkert är att banan ligger
kvar i år och om det sker några genombrott i förhandlingarna med kommunen så kommer det att
finnas att läsa på hemsidan.
Klubben har dock under året satsat stort när det gäller att uppgradera skjutbaneanläggningen.
Med hjälp av bidrag ur Älgvårdsfonden har ett nytt akustiskt markeringssystem på 50 meters banan
kunnat inhandlas och installeras. Detta kommer att göra att 22-skyttet får nya möjligheter att ta ny
fart. Markeringen kommer att gå blixtsnabbt och man behöver inte gå fram för att markera utan får
varje skott registrerad på en skärm sekunden efter det avlossats.
När säsongen var över så revs den gamla pappälgen för att ge plats för en ny Dalby bana, även den
blev möjlig att köpa tack vare bidrag ur Älgvårdsfonden. Marken grävdes ur, nya slipers och en helt
ny räls lades ut. Sedan monterades en ny maskin som ersätter den gamla ”Törebanan” från 60 talet.
Styrelsen hoppas att med en ny älg bana skall det bli mindre strul och en mycket driftsäkrare
anläggning. De klubbmedlemmar som arbetade från morgon till kväll i tre dagar för att få färdigt
markarbetet innan leveransen av banan skall ha en stort tack för det arbetet. Även maskinföraren
Sven är klubben evigt tacksam för den insats som han gjorde. Vi får heller inte glömma installatören
av markeringssystemet och det arbetet.

Tävlingsverksamhet
2018 års tävlingsverksamhet får väl kallas lite som ett mellan år. Inom jaktskyttet kan vi rapportera
att Mats Helgesson kvalade in till NM i Danmark. Resultatmässigt hamnade han i mitten av startfältet
och det är väl gott nog på en sådan hög nivå som NM. Matteus Granström hamnade på ett par
tredjeplatser i några viltmålstävlingar på 50 meter. Vid den tuffaste av alla tävlingar, LM i EU
jaktskytte, var det ett rekordstort startfält (åtta stycken) som i den 30 gradiga hettan gjorde upp.
Där segrade Magnus Sandström på fina 759 poäng med Mikael Bergström tvåa på 670, Lars
Johansson 666. Ume-Träffen i skeet samlade också åtta stycken deltagare, med flera gamla
legendarer i startfältet. Magnus Sandström vann på 110 duvor före Mattias Eriksson på 107 och
Björn-Erik Edlund på 105. Sporting DM vanns av Johan Jonsson med 71 poäng före Emil Karlsson 69 p
och Magnus Sandström trea på 67. Det är dock tråkigt att konstatera att många skyttar inte löser
”Skyttesports licens”. Dessa skyttar kan därmed inte bli DM mästare och plockas bort i resultatlistan i
IOL.
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Vid Klubbmästerskapen onsdagen före midsommar, fajtades sju skyttar om den första inteckningen i
det nya vandringspriset. Segrande ur den rekordjämna striden kom Lars Johansson med 102 poäng.
En poäng före Magnus Sandstöm på 101 p. Trea med 89 kom Roger Lundström. Vid årets sista tävling
”Sista kvällen” kom hela tio skeet skyttar till start. När mörkret tog överhand så stod Jörgen Eliasson
som segrare på 42 duvor. Tvåa blev den haltande ordföranden Ulf Lundgren på 39 duvor och trea
kom Stefan Karlsson på 38.
Umeå Jaktskytteklubb stod som värd av Landslags test två i nordisk trap 12-13 maj. Det blev lite av en
besvikelse när det gällde antalet startande, bara ett drygt 20 tal. Klubben hade genom Jörgen och
Eriks försorg lagt ner många timmar för att renovera upp en trap kastare just för denna tävling. Även
en trådlös akustik till trap banan hade köpts in. En stor eloge till Erik och Jörgen för deras insats med
kastaren. Resultatmässigt har kanske inte 2018 varit så lysande när det gäller trap. Om man vill veta
mer får man fråga Jörgen Eliasson själv. Nämnas kan att Jörgen blev femma i ”Landsdelskampen” i
Norge, en av de större trap tävlingarna i norra Sverige. Det kan även fattas några resultat som
styrelsen ej har fått kännedom om, men vi måste få hjälp med det av er som varit ute och tävlat.

Miljöaktiviteter
Under säsongen 2018 har klubben fortsatt arbetet med att förbättra miljön på skjutbanan.
Målsättningen är att det ska vara enkelt för varje skytt att själv kunna sortera i samband med
vistelsen på banorna. Vi har hantering av tomhylsor på kul-, trap- och skeetbanor. Miljöstationen är
också utrustad med kärl för övriga sorters avfall. Det är fortsatt viktigt att varje medlem och besökare
tar ett större eget ansvar för det avfall som lämnas på skjutbanan.

Banaktiviteter
Sammanlagt har 31 ordinarie skjutkvällar genomförts på klubbens banor enligt fastställt
skjutprogram. Dessutom tillkommer ytterligare skjutdagar som jaktlag och organisationer har använt
för träning.
En stor jägarexamensverksamhet har under året genomförts på banan, med både träning och
praktiska prov.
Klubben har som medlem i Umeå Skytteallians varit aktiv när det gäller bemanningen i
inomhusskyttehallen.
Ett antal övriga evenemang med företag och organisationer har också hållits på banan.
Vid en öppenkväll i juni förevisade Jaktia produkter ur sitt sortiment.
Trycket på att avlägga Björnpasset har varit stort. Klubben har under året arrangerat ”Björnpassetkvällar” varje onsdag under augusti månad fram till björnjaktens start.
En hjärtligt TACK går till alla funktionärer som under året ställt upp och hjälpt till med att dra
verksamheten runt!

Slutord
Styrelsen kan konstatera att föreningen haft ett framgångsrikt år och framför ett varmt tack till alla i
klubben som bidragit till föreningens verksamhet!
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