
 

 
 

Verksamhetsberättelse för Gripen Pk år 2018. 
 
 
Klubben har haft ett mycket bra år 2018, präglat av både tävlingsframgångar och stabilitet i 
träningsverksamheten. Trots utmaningar med diverse banproblem, så har klubben hela tiden kunnat 
bibehålla en mycket hög aktivitetsnivå, mycket tack vare en engagerad styrelse och positiv inställning 
hos medlemmarna. En riktigt aktiv skytteklubb alltså. 
 
Träningsskytte: 
 
Beroende på säsong har klubben antingen tre eller fyra skjutledda träningar i veckan, på tre olika 
banor. Både utomhus och inomhus, och på olika veckodagar och tider. Uppslutingen på dessa 
träningar har varit mycket bra, och banorna har nyttjats väl. Ibland händer det att någon bana får 
skjutförbud, frysta vallar, eller stängs för tävling eller reparation, men i regel finns det då andra banor 
igång så klubben alltid kan hålla igång.  
 
Tävlingsverksamhet: 
 
Gripen arrangerade två precisionstävlingar under året. Först Snöbollen, som dock fick flytta till juni 
p.g.a. frusen vall, och döptes om till Torrbollen. Sen hade vi Höstlövet mot slutet av säsongen, 
tillsammans med en sidotävling som hette Nostalgitävlingen, i samarbete med våra vänner Pk 
Haningeskyttar. Båda var mycket uppskattade, och deltagarna var mycket imponerade över det stora 
antalet funktionärer vår lilla klubb kunde stoltsera med. 
 
Tyvärr lyckades vi inte hitta en bana/terräng till Fältserien 4 (finalen) denna gång, som fick ställas in. 
 
Övriga engagemang: 
 
Gripen gjorde som vanligt en stor arbetsinsats vid KrM Fält C i Kungsängen, där vi denna gång skötte 
sista station, och hjälpte till på flera andra håll. 
 
Även på ÖSM i MilSnabb i Upplands Väsby var det ett stort gäng från klubben som ställde upp och 
såg till att detta stora mästerskap fungerade. 
 
I vanlig ordning har vi skött våra åtaganden på våra skjutbanor, deltagit på arbetsdagar, 
samverkansmöten mellan klubbar, och stöttat våra grannklubbar där det har behövts. 
 
Sedan har Gripen också haft två stycken representanter i Stockholmskretsens styrelse. 
 



Tävlingsprestationer: 
 
Ojojoj… Här finns det väldigt mycket att skriva. Så mycket att vi helt enkelt gör en särskild bilaga i 
slutet av denna verksamhetsberättelse.  Där ni kan (och bör) läsa om vad Gripens medlemmar har 
presterat under årets tävlingar. Kort sagt, det är mycket imponerande. Vi kommer förstås att 
uppmärksamma detta mer under årsmötet. 
 
Utbildningar: 
 
Gripen höll under hösten/vintern en nybörjarkurs, där 5st nya medlemmar introducerades till 
klubben. Dessa har redan uppvisat både stor talang och brinnande engagemang, så det ska bli 
spännande att följa deras utveckling. 
 
Under hösten har även 6st Gripare gått en IPSC-utbildning som ordnats av klubben med hjälp av 
externa instruktörer. Dessa blir ett välkommet tillskott till den dynamiska sektionen. 
 
Niklas Dabrowski och Anders Hansson har formellt utbildats till Föreningsinstruktörer, något som 
dom dock redan verkat som under senaste åren.  
 
Gripens nybörjarverksamhet är något vi ska vara stolta över, här är några exempel: 
 
Hela 19 personer från klubben var med på Nybörjartävlingen på Grimsta, instruktörer, faddrar och 
nybörjare inkluderat. Det är en tredjedel av klubben det. 
 
5 Gripare placerade sig topp 10 i resultatlistan, inklusive bästa kvinnliga skytt. 
 
Även 2018 kom Årets Rekryt från Gripen, för 3’e gången på 5 år! 
 
Detta tack vare våra eldsjälar som ställer upp som instruktörer och faddrar, tillsammans med våra 
övriga medlemmar som stöttar och tar väl hand om varandra. Det märks inte bara inom klubben, 
utan många andra klubbar uppmärksammar detta, och gratulerar oss för vårt nybörjarprogram. 
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Årsmöte: 
 
Årsmötet hölls stadgeenligt 21 mars 2018, i Vårby. 
 
Klubbavgifter: 
 
Årsmötet bestämde att årsavgiften skulle vara 1500:-/medlem för 2019. 
 
Medlemmar: 
 
Under 2018 hade föreningen 62 betalande medlemmar. 
 
 

Mvh Styrelsen 
 
 
 
Bilaga: Gripens resultat på tävlingar och andra framgångar 
  
Hemortens banor 
Ronja Yngve vann 1S DAM C 
Serkan Aktas kom på en 6:e plats i 1S A3 
  
Årets rekryt 
Jimmie Pettersson vann årets rekryt 2018 
John Kilpi kom på andra plats i tävlingen 
Lisa Walterfeldt blev bästa kvinnliga skytt 
  
Nybörjarskjutningen Fält 
John Kilpi kom på en 2:a plats i tävlingen efter särskjutning 
Daniel Lilliesköld slutade på en 4:e plats också han efter särskjutning 
Lisa Walterfeldt placerade sig på en 5:e plats och blev därmed tävlingens bästa kvinnliga skytt. 
Totalt kom 5 st. Gripar i topp 10 under denna tävling varav 2 i final, fantastiskt! 
  
Stockholms pistolskyttekrets Rankinglista Fält 
Niklas Dabrowski placerade sig bland toppen på rankinglistan för fält och belönas med pris/diplom på 
kretsens kommande årsmöte. 
  
SM 
Återigen ett bra år för Gripen med en finalplats i Precision A samt 16 individuella standardpoäng 
varav Anders Hansson landade hela 8st. standardbrons 
Niklas Dabrowski kvalade in till final i Prec A 
Gripen tävlade i lag i Milsnabb C&R och blev i båda vapengrupperna bästa Stockholmslag. 
På fält C representerades Gripen för första gången av 2 lag, skoj! 
  
Milsnabb 
Anders Hansson tog ett silver i A samt ett brons i ÖC under KrM 
Gripen tog ett lagbrons i C under KrM 
   
Nat.Helmatch 
Gripen tog ett lagguld under KrM 



ÖSM Fält 
Ronja Yngve tog brons i A1 
Gripen tog ett lagsilver i C under ÖSM 
 
ÖSM Prec 
Niklas Dabrowski gick till final under ÖSM i C 
  
Krm Prec B 
Niklas Dabrowski gick till final under Krm Prec B 
Gripen tog ett lagbrons i B under KrM 
  
Krm Prec C 
Christel Grip och Niklas Dabrowski gick till final under Krm Prec C 
  
Trettondagssmällen 
Mikael Grip blev dagens bästa skytt och Daniel Kron kom på en 3:e plats 
  
Snabbserien Stockholm 
Ronja Yngve placerade sig på en 2:a plats i C1 under Stockholms snabbserie 
Niklas Dabrowski kom på 3:e plats i B 
  
Atlassnabben Seriens bästa skytt 
Ronja Yngve tog en 3:e plats i klass 1 när serien summerades 
Det gjorde även Anders Hansson som kom på en tredjeplats i klass 3 
  
Handen Open 
Anders Hansson och Niklas Dabrowski gick till final i Handen Open som är en utslagstävling i 
precision, efter att Niklas (14:e plats i grundomgången) först slog ut 3:an från grundomgången 
möttes Niklas och Anders i finalomgång 2, där slog Anders ut Niklas men fick dessvärre se sig 
besegrad i näst sista finalomgången av tävlingens silvermedaljör. 
  
Torrbollen 
Många imponerande placeringar för Gripen på sin ”Hemmatävling” 
Niklas Dabrowski vann A3 i precisionstävlingen torrbollen 
Richard Nilsson kom på andraplats i A2 
Daniel Kron tog en 3:e plats i A2 
John Kilpi slog Ronja med 1 poäng i A1 och kom därmed på en 2:a plats, Ronja hamnade på en 3:e 
plats. 
Olle Hällström kom på en andraplats i B2 
Serkan Aktas kom på 2:a plats i C1 
George Sandgren kom på en tredjeplats i C2 
  
Salems nostalgitävling ”kombitävlingen” 
Anders Hansson dammade av sitt nostalgivapen och tog en mycket hedervärd 2:a plats i tävlingen i 
klassen Parabellumpistol P08, M40, P38, M07, FN Browning kaliber 7,65-9mm. 

 
Fältserien 2018 
Vid skrivande stund ser det ut som Gripen tog hem hela 7(!) pokaler i Fältserien 2018. 
 

 


