Verksamhetsberättelse för år 2019.
Styrelsen för Eskilstuna Jaktskytteklubb avger härmed berättelse för det gångna
verksamhetsåret 2019.
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Möten och sammanträden:
Under året har 10 styrelsemöten hållits.
Antalet medlemmar:
Medlemsantalet fortsätter att öka vilket är positivt för föreningen. Trenden är
fortsatt positiv vilket är mycket glädjande.
Antalet damer har fortsatt öka vilket gör att styrelsen kommer att försöka ha en
ren tjejkväll i månaden.
År
Seniorer
Kvinnor
Juniorer
Totalt

2011 2012 2013
112 136 131
14
5
6
6
117 142 151

2014
148
13
3
164

2015
152
13
7
172

2016
199
26
13
238

2017
208
35
11
254

2018
283
38
7
327

2019
288
47
11
346

Tävlingsverksamhet:
Flera tävlingar har anordnats under året. Bland annat Eskilstuna Open där det
var

Våra banor:
Samtliga banor har under året kompletterats och underhållits. Mycket arbete har
utförts på banorna.
Hagel skytte
Under 2019 har vi fortsatt med nybörjarskytte och prova på skytte
Vi har fått in massor med nya medlemmar tack vare nybörjarskyttet och provapå skyttet, flera av dessa har även börjat gå jägarexamen hos oss
Vi har även haft öppet många söndagar under vintern 2019-2020
Detta har varit mycket positivt även i år. Så detta kommer vi att fortsätta med
Tanken inför 2020 är att fortsätta utveckla våra banor så att de som vill prova på
eller är nybörjare ska kunna skjuta på egna banor eller alternativt på egna
tillfällen.

Vi som håller i nybörjarskytte och prova på skytte jobbar hårt med detta och ser
ett ökat behov av fler skjutledare och mera frivilliga som kan tänkas ställa upp
på detta för att det ska växa utan att det ska vara rörigt på banorna
Potentialen i att växa som klubb ser vi som mycket stor och behovet att investera
i flertalet kastare som underlättar för alla som utövar lerduveskytte ser vi som ett
måste.
En permanent lerduvestig med ett antal kastare skulle inte heller vara helt fel
samt mera mark till en utökad verksamhet står också på önskelistan
Vi har i år bland annat köpt in ett akustik system för compact sporting
Företagsskyttet ligger kvar på en hög nivå

Kommunmästerskap Sporting / Jägarduvan
1:a Fredrick Lantz
EJSK
2:a Rasmus Lindblom
EJSK
3:a Stephan Lindberg
EJSK

Kommunmästerskap Nordisk Trap
3.:a Fredrick Lantz

Klubbmästerskap Nordisk Trap
Senior
1:a Lars Johansson
2:a Fredrik Lantz
3:a Andreas Humble

Klubbmästerskap Skeet
Senior
1:a Lars Johansson
2:a Lars-Erik Eriksson
3:a Christoffer Rasmussen

EJSK

Kula
En fortsatt hög beläggning på våra banor och för att minska väntetiden för
skyttarna har vi både 50 m och 80 m öppna samtidigt så att skyttarna kan
utnyttja möjligheten att gå mellan banorna.
Flera jaktlag har också varit uppe och skjutit sig godkända inför älgjakten
Flera skyttar har också i år skjutit Björnpasset.
Under 2020 planerar vi att fortsätta investera i utrustning men också att vi ska ha
båda älgbanorna öppna under tisdagskvällarna så att väntetid blir mindre för de
som är uppe och skjuter
Klubbmästerskap Viltmål 50m
1:a Lars-Erik Eriksson
2:a Peter Norberg
3:a Stephan Lindberg

Klubbmästerskap Viltmål 80m
1:a Lars-Erik Eriksson
2:a Peter Norberg
3:a Lola-Britt Amundsen
Träffar:
Skytte för daglediga, torsdag förmiddag, har genomförts som tidigare år.
Detta skytte har rönt väldig uppskattning, det har varit stor uppslutning på dessa
förmiddagar. Vi hoppas på fortsatt stor anslutning kommande år.
Tävlingar
Vi har gemensamt med Eskilstunaortens Jägarklubb anordnat en kuljaktstig även
i år och den var mycket uppskattad. Därför planerar vi för att genomföra den
även under detta år.
Jägarexamen:
Jägarexamensverksamheten fungerar bra och genererar många avlagda prov
under 2019. På detta vis kan vi göra en insats för samhället plus att det är ett bra
sätt att kunna värva nya medlemmar

Inköp:
Tack vare den goda tillströmningen av nya medlemmar så kan klubben fortsatt
köpa in det som behövs för att kunna bedriva ett modernt skytte som är
konkurrenskraftigt jämfört med anda klubbar i närområdet.
Dessutom så kan vi satsa på att bygga ut eller om de banor som finns för att
kunna bedriva flera olika skytteformer på samma bana.
Ny Websida
Christoffer har gjort ett jättejobb med att bygga en nu websida åt föreningen.
Den gamla var både otidsenlig och påbyggd i flera omgångar så att
informationen inte kunde hittas. Dessutom är den nya websidan väldigt snygg.
Nu måste vi alla hjälpas åt med att fylla den med ett aktuellt och informativt
innehåll. Tack Stoffe för ett riktigt bra jobb
Slutord:
Klubben framför härmed ett varmt tack till ALLA medlemmar för det gångna
året.
Ett särskilt stort tack till alla Er som ställt upp som funktionärer och till alla Er
som i övrigt hjälpt till vid klubbens arrangemang och tävlingar, byggt och
underhållit klubbens anläggningar.

Styrelsen, Eskilstuna i Mars 2020.
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