
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Verksamhetsberättelse för Gripen Pk år 2020. 
 
 

Hela världen stannade upp p.g.a. Covid-19, inte minst skyttet. Främst var det tävlingsverksamheten 
som försvann nästan helt, men även inomhusbanor har stängts under andra vågen. På 
utomhusbanorna har restriktioner införts för att minska smittspridningen, därför får skyttarna stå 
glest och i övrigt hålla behörigt avstånd till varandra. 
 

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. Uppslutningen 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: 
Ytterst få tävlingar arrangerades under 2020 p.g.a. pandemin. På de som ändå hölls fanns Gripens 
medlemmar givetvis med och tävlade. Klubben hade även högt deltagande på Hemortens Banor 
Militär Snabbmatch som vi genomförde på Sanda under hösten. 
 

Övriga engagemang: 
Gripen har också haft två stycken representanter i Stockholmskretsens styrelse. 
 

Utbildningar: 
Gripen höll under hösten/vintern en nybörjarkurs, där 8st nya medlemmar introducerades till 
klubben. Dessa har redan uppvisat både stor talang och brinnande engagemang, så det ska bli 
spännande att följa deras utveckling. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

Styrelsen: 
Ordförande: Daniel Kron 
Sekreterare: Anders Räms 

Kassör: Mikael Grip 
Tävlingsansvarig: Mikael Gunnarson 

Utbildningsansvarig: Niklas Dabrowski 
Materialansvarig: Anders Hansson 
IT- och Säkerhetsansvarig: George Sandgren 

Suppleant: Gennadi Loskutov 
Suppleant: Jack Sag 

Revision: Sandra Ivarsson & Joakim Bergqvist 
Valberedning: Staffan Olofsson & Jimmy Baker 
 

Årsmöte: 
Ordinarie årsmöte sköts upp p.g.a. pandemin, och hölls istället 17 november 2020. Mötet blev högst 
”Covidanpassat” och hölls utomhus i regnet på en parkering i Vårby. 
 
Klubbavgifter: 

Det extra årsmötet bestämde att årsavgiften skulle vara 1350:-/medlem för 2021, där den 
kommunala avgiften för Hacksjöbanan inte ingick. 
 
Medlemmar: 
Under 2020 hade föreningen 69 betalande medlemmar. 
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