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Föreningen hade vid årets slut 44 medlemmar, varav 18 kvinnor. 
10 av medlemmarna är 20 år eller yngre. 



Tillhörighet 
Föreningen är ansluten till Svenska Skyttesportförbundet och därigenom 
Riksidrottsförbundet. Regionalt innebär det att föreningen tillhör Östergötlands 
Skyttesportförbund och Östergötlands Idrottsförbund. På det lokala planet är föreningen 
också medlemmar av Norrköpings Skyttekrets och Kolmårdsskyttarna. 
Föreningen är dessutom ansluten till Svenska Handikappidrottsförbundet. 
 

Sammanträden och årsmöte 
Föreningens styrelse har under året haft 3 protokollförda sammanträden. Årsmötet hölls på 
Zoom den 23 februari. 
 

Förvaltning 
Verksamheten gav ett underskott på 10 843,89. Underskottet beror på att föreningen börjat 
satsningen på en ny luftgevärshall samt köpt in 2000 skott 6,5. SvD skyttet gjorde ett bra 
överskott med 50 112,45 beroende på höjd anmälningsavgift och vissa tennpriser ersattes 
med glas. I övrigt framgår ekonomin av den separata ekonomiska rapporten från kassören. 
 

Föreningens utrustning 
Föreningen kan vid träning och tävling tillhandahålla medlemmarna luftgevär, korthållsgevär 
och mausergevär som håller gott skick. Våra 10 elektroniska Megalinkställ används för 
korthållsskyttet. 
 

Föreningens banor och lokaler 
Processen att bygga en ny luftgevärshall bakom Krokeks scoutgård bredvid Kolmårdens 
tennisklubbs lokal har fortsatt under året. Bidrag från Norrköpings kommun beviljat på 
300 000 kr under förutsättning att vi får samma från Östergötlands Idrottsförbund. ÖIF kan 
inte lämna besked förrän mitten på januari 2023. 
 

Arrangemang 
Vi har arrangerat Svenska Dagbladets Riksskyttetävling tillsammans med Norrköpings 
skyttegille. Vi håller i korthållstävlingen och NSG i 6,5. Deltagarna är från hela Sverige och de 
skjuter på respektive hemmabana och redovisar resultaten till oss. Vi sammanställer en 
resultatlista och skickar ut priser. Både anmälan och resultatredovisning görs i huvudsak av 
föreningarna själva på internet. Deltagarantalet har ökat något. 
 

Vi har arrangerat Östgötaserien luftgevär. 
 

Luftgevärsskytte 
Plintar för lokalen uppsatta under december. 
 

Korthållsskytte 
Under året har vi återigen fått skjutbanan godkänd av såväl polis som miljötillsynen. 
 

6,5 mm skytte 
Verksamheten består till huvuddelen av det som arrangeras av Kolmårdsskyttarna och 
Norrköpings skyttekrets. 
 

Fältskytte 
Vi har deltagit i några fältskyttetävlingar. 
 

Övrigt 
Per och Bosse skötte kansliet vid Kpist-SM vilket inbringade 5000 kr till föreningen. Vi är 
anslutna till SVEA (Svenska Spel) där de som spelar kan ange att de stödjer vår förening. 
Uppmuntra gärna de ni känner som spelar att stödja oss. Under 2022 gav det föreningen  
500 kr. 



Styrelsen vill tacka alla medlemmar för nedlagt arbete under året. 
 

Kolmården i januari 2023. 
För styrelsen i Krokeks Skytteförening. 
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