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SFS-året 2021, ett år präglat av covid-19

Året 2021 har varit ett utmanande år präglat igen av covid-19. Så gott som alla nationella och
internationella tävlingar i början av året inställdes, träningen försvårades då träningsutrymmen
stängdes. Endast de bästa landslagskyttarna tilläts träna. Under sommaren kunde de flesta
tävlingarna ordnas, men hösten innebar igen mest stängda arenor med en öppning igen över julen.

Året började med att EM tävlingarna för luftvapen på hemmaplan, i Lojo, Kisakallio idrottsinstitut,
i februari inhiberades.

EM med luftvapen, 25/50/300 m samt hagel grenar ordnades: 20.5.-6.6. i Osijek, Kroatien. Henna
Viljanen och Sebastian Långström från Kyrkslätt Skytteförening deltog i grenarna i luftgevär 10m
samt gevär 50 m. Henna deltog därtill i 300 m gevär. I partävlingen i tre ställningar vann laget
Henna Viljanen och Aleksi Leppä EM-bronsmedalj. I damernas trap lyckades Mopsi Veromaa från
Sibbo Skyttegille, knipa en 8. plats i individuella tävlingen. I damernas trap lagtävling blev Finland
4. med laget Mopsi Veromaa (SSG), Satu Mäkelä-Nummela och Noora Antikainen.

Rörliga måls EM tävlingar som skulle ordnats 28.9.-6.10. i Chateauroux, Frankrike inhiberades, till
besvikelse för SFS skyttarna.

Till ISSF grenarnas världscup i Italienska Lonato 7.-17.5.2021 valdes av SFS skyttarna, trap damer
Mopsi Veromaa (SSG), skeet herrar Timo Laitinen(SSG) och Oskari Kössi (SSG) mqs. Mopsi
Veromaa SSG lyckades utmärkt i trap och placerade sig på 8. plats i damernas trap.

Sista världscupen före OS i Tokio hölls i Osijek i Kroatien 22.6.-3.7. av SFS skyttarna deltog Oskari
Kössi(SSG) i skeet och Sebastian Långström (KSF) i gevär.

SFS-idrottares prestationer i nationella och internationella sammanhang
Trots att gruppträningar i föreningar och förbund var begränsade hela året presterade skyttarna ändå
flera utmärkta resultat i FM tävlingarna som kunde ordnas trots covid-19. I ISSF grenarna lyckades
Joni Stenström Raseborgs Skyttar utmärkt med två guld i FM tävlingarna i gevär 50m med alla
landslags skyttarna närvarande. I damjunior klassen i gevär under 16 och 20 år tog Mikaela
Rosenlew 12 medaljer av vilka 6 guld och 3 Finska rekord. I herrjunior klassen i pistol lyckades
Lasse Kurkela också utmärkt med 4 FM medaljer, 2 guld och tre finska rekord och ett antal
utmärkta resultat i nationella tävlingar. Därtill flera FM medaljer i trap, skeet, rörliga mål. I icke
ISSF grenar FM i Jakobstad i FITASC Sporting lyckades Oliver Joensuu Sibbo Skyttegille utmärkt
och vann 2 FM guld och ett silver. Därtill vann SFS skyttarna ett stort antal FM medaljer i flera icke
ISSF grenar.
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SFS 100 år

I samband med att förbundet fyllde 100 år under året har styrelsen för SFS beslutat att starta ett
projekt för att förbättra skytteförhållandena i föreningarna. Projektets målsättning är förbättra
skjutbanor och locka flera juniorer till föreningarna och medverka i skyttesporten i hela SFS
verksamhetsområde.
Följande skytteföreningar har erhållit understöd genom projektet: Esbo SF, SSG, KSF, RS, SkB,
Petalax SF, JSF och Ålands SF.

17-18.7. FM i automattrap i Ylistaro

Mopsi Veromaa (SSG) tog guld i damklassen med 81 poäng.

23-25.7. FM i pistol 25m och 50m Laukaa
I herrklassen i Olympisk pistol 25m placerade sig Lasse Kurkela (RS) på åttonde plats med
resultatet 536. Lasse är en lovande junior som ännu tävlar i herrjuniorer 18 år. FM i pistol hade
endast två deltagare från SFS föreningar.

31.7.-1.8.2021 FM i Trap i Orimattila
I damklassen tog Mopsi Veromaa (SSG) silver med resultatet 111 (41).

31.7-1.8. FM i skeet i S:t Michel
I damklassen tog Heidi Hämäläinen (SSG) en silvermedalj med 118 poäng. Jenna Kössi (SSG)
placerades sig på åttonde plats med 98 poäng. I herrklassen tog Oskari Kössi (SSG) guld med 120
poäng och Timo Laitinen (SSG) en andra placering med 120 poäng. I lagtävlingen tog SSG en
silvermedalj med 344 poäng. (O.Kössi, T.Laitinen, H.Hämäläinen).

13.-15.8.2021 FM i pistol 25m och 50m för juniorer i St Michel
I klassen H18 tog Lasse Kurkela (RS) tre medaljer i pistol 25 m; guld std pistol med resultatet
530, silver i sportpistol med resultatet 557, guld olympisk pistol med resultatet 550

15.8.2021 FM i Nationell trap i Hyvinge
I klassen N20 vann Sibbo Skyttegilles Nea Lillqvist silver med resultatet 88 lerduvor, vilket
samtidigt är Finskt rekord i klassen.

27.-29.8.2021 FM 300m i Hollola
I herrklassen 300 m liggande 60 skott vann Björn Friman (ESF) guld med resultatet 597 Henna
Viljanen vann guld i damklassen med resultatet 588
Björn Friman (ESF) tog 6. plats i 300m standardgevär 3 x 20 skott
Kyrkslätt Skyttar vann guld genom Henna Viljanen (1153) och brons genom Petra Liljeberg
(1052) i damklassen 300 m 3 x 40 skott.

29.8.2021 FM i dubbeltrap i Orimattila
I damklassen tog Mopsi Veromaa (SSG) silver med resultatet 107. I lagtävlingen blev det brons
för SSG:s lag Pia Julin, Mopsi Veromaa, Johanna Björkroth med resultatet 278.
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4.-5.9.2021 FM Fitasc Sporting i Jakobstad

Jakobstads Skytteförening (JSF) ordnade FM tävlingar i FITASC Sporting (Old Style FITASC
Sporting). I tävlingen deltog 149 skyttar som sköt 200 lerduvor var.
I pojkarnas A17 klass tog Oliver Joensuu (SSG) 2 FM-guld FITASC och Compak Sporting i
Jakobstad och FM-silver med 155 poäng i English sporting.
Kasper Friman (RS) tog silver i klassen A20 med resultatet 139. I A klassen var bästa SFS skytt
Marko Kiviniemi (SSG) på 7. plats med resultatet 168.

13.-14.11. FM i lag par skytte luftgevär och luftpistol i Kauhava
Esbo Skytteförening tog två guldmedaljer. Alexandra Rosenlew (308,5) och Luukas Koota (301,3)
vann guld i parskjutning luftgevär 10m i juniorer 20 år och upprepade med guld också i allmänna
klassen med resultaten Alexandra Rosenlew (307,7) och Lukas Koota (303,5)

20-21.11. FM i rörligt mål 10 m i Maaninka
Raseborgs skyttarna och Sibbo Skyttegille dominerade i FM i normallopp. I herrklassen placerades
sig Niklas Hyvärinen (RS) på en tredje plats med 567 p, och på fjärde plats Krister Holmberg,
RS med 557 p. Henrik Holmberg (RS) placerade sig på en sjätte plats med 530 p. Sibbo Skyttegille
Juha-Pekka Tissarinen (SSG) placerades sig på en sjunde plats med  528 p, och Daniel Thorsell blev
åttonde med 512p. I damklassen vann Nadezhda Palokangas (SSG) mästerskapet med 336 poäng. I
lagtävlingen tog RS guld med 1111 poäng och en tredje placering SSG med 1032 poäng.

10-11.12. FM i Luftpistol 10 m i Lojo
I damklassen tog Henna Viljanen (KSF) en andra placering med 624,4 poäng och Jenna Kuisma
(KSF) placerade sig på en åttonde plats med 616,1 poäng. Det blev även silver för Sebastian
Långström(KSF) på luftgevär i herrklassen med 622,2p

SFS årets skyttar 2021
Årets skytt: Joni Stenström Raseborgs Skyttar
Årets damjunior: Alexandra Rosenlew Esbo Skytteförening
Årets herrjunior: Lasse Kurkela Raseborgs Skyttar
Årets skytt icke: ISSF grenar Oliver Joensuu Sibbo Skyttegille

Förbundsstyrelsen 2021
Ordförande: Georg-Peter Björkqvist
Viceordförande: Rolf Nilsson, JSF
Styrelsemedlemmar: Heikki Autio VS-VA, Anders Holmberg RS, Julia Sundkvist SkB,

Jan Malmberg, ÅSSF, Christer Lassus RS, Tom Sved SSG, Jan
Liljeberg KSF

Funktionärer utom styrelsen: Bokföring Anders Lindahl, FSI
Sekreterare Catherine Ahrenberg, FSI

Under året har styrelsen samlats 9 gånger.

4



Utbildnings- och tävlingsutskott
Styrelsen har inte utsett tävlingsutskott för 2021 då de som var utsedda till utskottet inte ville
fortsätta och nya medlemmar har sökts och frågats om man ställer upp men endast nekande svar har
inkommit.

Förbundets ekonomi
Verksamheten finansieras främst med statsbidrag och ränteintäkter från placerade medel. På
inkomstsidan kommer också de medlemsavgifter förbundet inbringar av medlemmarna.

Revisorerna
Som revisorer/verksamhetsgranskare har fungerat Nexia Oy med Christer Antson, CGR som
huvudansvarig revisor. Anders Lindahl har fungerat som förbundets kassör.

Kansli
Kansliarbetet har skötts av sekreteraren och de ekonomiska uppgifterna av Anders Lindahl på FSI
som också har skött bokföringen.

Verksamheten på fältet

FM Fitasc Sporting i Jakobstad 4.-5.9.2021
Jakobstads Skytteförening (JSF) ordnade FM tävlingar i FITASC Sporting (Old Style FITASC
Sporting). I tävlingen deltog 149 skyttar som sköt 200 lerduvor var.

SFS:s representanter i andra organisationer.
SAL:s fullmäktige G-P. Björkqvist
SAL:s tävlingsutskott Curt Sjöblom
SAL:s gevärssektion Joni Stenström
SAL:s viltmålssektion Krister Holmberg, ordf.
FSI´s styrelse Georg-Peter Björkqvist

Förbundsmöten

Vårmöte hölls 15.4.2021 på FSI kansli i Helsingfors. Deltagarna hade även möjlighet att delta på
distans. Förbundsordförande Georg-Peter Björkqvist öppnade mötet. Till mötesordförande valdes
Georg-Peter Björkqvist och till viceordförande valdes Joni Stenström. Catherine Ahrenberg valdes
till sekreterare för mötet. Mötet konstaterade vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
Sammanlagt deltog nio personer i mötet.

Verksamhetsberättelsen godkändes, bokslutet fastställdes och styrelsen 2020 beviljades
ansvarsfrihet.

Höstmötet hölls 25.11.2021 på FSI-kansli i Helsingfors. Deltagarna hade även möjlighet att delta
på distans. Förbundsordförande Georg-Peter Björkroth öppnade mötet. Till mötesordförande valdes
Georg-Peter Björkroth och till viceordförande valdes Elof Juselius. Catherine Ahrenberg valdes till
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sekreterare för mötet. Mötet konstaterade vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.  Sex
medlemsföreningar var representerade vid mötet och deras röstetal var 24.

Verksamhetsplan och budget för år 2022 fastställdes. Georg-Peter Björkqvist omvaldes till
ordförande. I tur att avgå var Anders Holmberg, Christer Lassus och Heikki Autio.
Anders Holmberg och Christer Lassus omvaldes och Jim Åkerholm valdes istället för Heikki Autio.
Sedan tidigare fortsätter Jan Malmberg, Jan Liljeberg, Julia Sundkvist och Tom Sved.

Mötet valde idrottsofficer Harry Paukku på Nylands Brigad som kontaktperson till SFS.

Mikael Friman önskade att SFS styrelse under år 2022 funderar över möjligheter att aktivera
Sportskytteverksamheten i skolorna och bland ungdomarna. Det kan med fördel användas projektet
Lugn i sikte vilket presenterades till SFS och Skolidrottsförbundet redan 2012.

Styrelsen uppvaktade G-P.Björkqvist för hans digra arbete i SFS och blev utsedd till förbundets
hedersmedlem.
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