Svensk Skyttesport | Målet är att vara en breddidrottsförening

1 of 1

http://www.svensk-skyttesport.se/static/sv/180/

HEM AKTUELLT WEBBTIDNING MINI-INTERVJUN DEBATT KONTAKT/INFO

6-7 2009

En av de mest my ggtäta kvällarna under sommaren besökte jag M ariefred Kärnbo SKF och deras lilla
men för kvällen välbesökta 50-metersbana. Solen sken i kapp med Jan Nilsson som är en av föreningens
eldsjälar. Just denna kväll hade föreningen nämligen besök av den ny utbildade förbundstränaren M aria
Ståhl.
text och foto: Håkan Hemäng,
ansvarig för Idrottslyftet
M aria samlade de elva ungdomarna bakom skjutplatserna och pratade förberedelser. Hon bor i Nyköping
och är en erkänt duktig skytt som ungdomarna lyssnade på. När någon ungdom för en stund tappade
koncentrationen och började småprata med en kamrat så återtog M aria deras uppmärksamhet på ett sätt
som fick mig att minnas mina egna tidiga skolår.
Under vintern håller föreningens ungdomsaktivitet till i en skola där man skjuter luftgevär en gång i
veckan. De har ungefär 30 aktiva ungdomar på vinterhalvåret. Under 2008 märkte de att skytteintresset
ökade bland deras ungdomar och ville då svara upp till denna ökade efterfrågan och planerade att skaka liv
i det 50-metersskytte som legat nere en tid. De tog kontakt med SvSF och just detta var anledningen till mitt
besök.
Jan är ly cklig lottad då han har flera ledare till hjälp. På korthållsbanan har M ikael Brunell gått in och gjort
ett jättejobb och fått föreningens ungdomar att trivas. Föreningen hade inte några korthållsbössor men har
nu införskaffat tre stycken som lämpar sig för deras juniorer. Vid sidan av dessa så har även ledarna
plockat fram sina egna 22:or som nu ungdomarna får använda. De kan nu konstatera att
utomhussatsningen har gått över förväntan i både uppslutning och resultat.
– Detta gör att man redan får fundera på vårt nästa steg för att fortsätta hjälpa de här duktiga ungdomarna,
säger Jan med ett stort leende.
M ariefred Kärnbo ligger 3,5 mil utanför Södertälje. Föreningen bildades 1924 och har idag cirka 100
medlemmar varav en tredjedel är ungdomar. Föreningens mål är att vara en uppskattad förening med en bra
breddaktivitet. Förutom aktivitet på 10 och 50 meter har föreningen en 300-metersbana med viss aktivitet
på. Föreningen arrangerar årligen det uppskattade korpskyttet under Kristi himmelsfärdsdag. Till det
skyttet brukar många gamla medlemmar vallfärda till sin hembygd var att ställa upp i laget som bildas av
gamla kamrater, familjer eller företag. I år arrangerade föreningen detta skytte för 54:e året och 15 lag
mönstrade in till skyttet som blev både spännande och trevligt. För lagskyttet gäller att man får ha med
högst två aktiva skyttar – utöver det ska laget innehålla nya eller ”gamla avdankade” skyttekamrater. En bra
idé som går i linje med föreningens mål att vara en breddidrottsförening!
Tack för ett trevligt besök och lycka till i framtiden med er gemytliga aktivitetsidé!
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