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Ny tidning
Tidningen Svenskt Skytte har under
många år haft samma utseende med
samma innehåll. Självfallet har det
varit olika tävlingar som det har
skrivits om men det har nästan
uteslutande varit ett innehåll med
väldigt mycket tävlingar och resultat.
På sikt har detta gjort att tidningen
urholkats och prenumeranterna har
minskat. Vi är i styrelserna för FSR
och Skytte UO överens om att en
förändring måste till om vi
fortsättningsvis vill ha en tidning med
prenumeranter och det vill vi.
Krafttag har tagits
Vi gör nu en stor renovering av
Svenskt Skytte. Tidningen kommer att
få ett nytt format, nytt papper, nytt
typsnitt och ett fullständigt nytt
innehåll. Vi är övertygade om att den
nya tidningen, som kommer ut den 28
februari 2008, kommer bli så bra att
också många fler kommer att bli
prenumeranter. Gratisexemplaren till
föreningar och förbund försvinner.
Tidningen kommer att bli nyckeln till
mycket trevligt och läsvärt. Vad
tidningen kommer att innehålla och
hur den elektroniska löpsedeln
kommer att fungera kan ni läsa mer
om i nummer 10 av Svenskt Skytte.
Tag chansen redan nu och bli
prenumerant om du inte redan är det
idag.
Gå in på www.svenskt-skytte.se eller
ring 0660-26 61 14 så att även du får
nummer ett från början.
Nationella SM i Luft
avgjordes första helgen i november
med Alvesta och Söraby
skytteförening som arrangörer. Den
tekniska utvecklingen med elektronik
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gör nu att klubbar med lätthet kan
arrangera våra olika SM-tävlingar,
detta är positivt. Totalt har FSR och
Skytte UO satsat nästan 9 miljoner på
att förbättra infrastrukturen runt om i
landet med införandet av elektronikställ. Arrangemanget var mycket bra
och deltagarmässigt har antalet starter
bara ökat. Den klass som ökar mest är
RM-klassen sittande för veteraner.
Styrelsen beslutade på sitt november
möte att fr.o.m 2008 göra denna klass
till en SM-klass. Röster höjdes också
på tävlingarna att det var dags att
införa en RM-klass sittande för
seniorer utan skjutjackor, handskar
och mössor med en tydlig nationell
prägel. Klart intressant och något för
styrelsen att diskutera inför 2008 års
tävlingar i Trollhättan.
Värmlandsserien med K-pist och
AK4 gläds vi mycket åt att arrangören
kommer fortsätta med tävlingen. En
otroligt populär och välskött tävling
med en tävlingsform som är suverän.
Eldsjälen Kjell Nilsson med stab gör
ett fantastiskt arbete för alla
automatvapenskyttar. Ställ upp nästa
år ni som inte har varit med tidigare,
ni kommer inte att ångra er.
Falling Target är nästa stora tävling
med över 600 skyttar som går i
Vimmerby den 23-25 november. Vi är
där och gör reklam för nya Svenskt
Skytte med en åttasidig dummy.
Välkomna.
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