
Ord från ordförande februari 2014 
 

Det är mänskligt att fela. Alla gör vi misstag och det lyckas inte allt man företar sig. 
Gör man bort sig på jobbet eller bland vänner och bekanta så, om man har tur märker ingen 
misstaget och man klarar sig undan helt och hållet.  Ibland klarar man sig nån dag eller nån 
timme men man kan i alla fall klara sig undan en kvart innan man blir påkommen. I sportens 
värd går det alltid att skylla på omständigheter, dagsform och medspelares tillkorta - 
kommanden. 
Den enda gången i livet du måste redovisa vad du gjort direkt när det händer är om du 
skjuter ett skott i skogen. Då kommer du inte undan en minut förrän dina kamrater vill veta 
vad som hänt. 
  
Vår elektroniska markering på älgbanan redovisar resultat på några sekunder, men det är 
ditt eget resultat och blir det bom så är det din ensak och en morot att träna mera. Det 
avlossades 18 200 skott på älgbanan under säsongen 2013, en helt otrolig siffra. Det tryck 
som varit på älgbanan med det stora antalet jägare och kommande jägare från jägarexamen 
gör att det blir svårt att hinna med alla.  
När nästa säsong startar har vi en elektronisk markering även på 50 m viltmål, då läser 
skyttarna själva av resultatet på en skärm i skjutkuren och det kommer att hinnas med 
betydligt fler serier på en kväll. 
Duvskyttet är ju självmarkerande så där kommer resultatet direkt. 
 
Årsmötet är avklarat. Nu lyckades vi pricka samma tid som Tre Kronors öppningsmatch i OS 
Trots att vi är betydligt fler medlemmar i klubben nu än vi någonsin varit så var det nog det 
minsta antalet medlemmar vi haft på ett årsmöte. Vår Hedersmedlem Karl-Gustav Skog som 
hade del i starten av klubben och hjälpt oss genom åren deltog på årsmötet. 92 år gammal 
och blixtsnabb och skärpt i tanken. Jag hörde honom säga till Lasse Sandström när vi 
presenterat verksamhetsplan och kassaberättelsen ”Det här hade vi inte kunnat tro när vi 
startade klubben”. Det är ett gott betyg från en medlem som följt klubben i 45 år. 
 
Inför säsongsstarten kommer alla funktionärer att gå en ledarutbildning. Bl.a ska vi lära oss 
att ta vara på talanger, det är viktigt att se och ta tillvara dessa så vi i fortsättningen kan 
bedriva en bra tävlingsverksamhet. 
 
Det behöver målas och underhållas en hel del. Sektionsansvariga kallar till arbetsdag och tid 
för detta kommer också ut på hemsidan. 
 
Själv ska jag åka till värmen i två veckor snart, sen blir det vårdagjämning och sommartid och 
sen drar skyttesäsongen igång igen. 
 
Vi ses på arbetsdagen och på skyttekvällarna. 
 
Hans Lundberg 
 


