
Protokoll - Möte ”Alliansen” 2019-11-04             Plats: GPIF:s klubbstuga 
 
Närvarande: 
Okretsen – Lars T Andersson (MSF), mötesordförande 
Okretsen – Daniel Fick (MSF), mötessekreterare 
GPSSK – Lars Lundmark, Lars Regnér (kassör) 
Mölndals SF – Per Gardtman  
Varbergs PK – Fredrik Jonasson 
FOK Borås – Joe Furborg 
Lerum JoSSF – Anne Karlsson, Martin Isebäck,  
Säve PSK – Jonas Lennesten 
HPSS – Susanne Johansson, Michael Johansson 
TPSF – Peter Melin 
Volvo PK – Ellis Tica 
GPIF – Björn Svensson 
Härlanda PK – Bengt Reuterwall, Tomas Lindkvist 
Okretsen – Birgitta Rundberg (Volvo PK) 
 

1. Mötets öppnande 

Lars T hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Närvaroupprop. 
 
2. Dagordning  

Dagordningen godkändes med tillagd punkt ”statistik”, vilken avhandlades direkt. 
 
2b. Statistik – Alliansentävlingarna  

Lars Lundmark redovisade statistik från senare års Alliansentävlingar.  
Sista åren har det skett en minskning gällande starter i några vapengrupper, framförallt i C. 
Lars mailar Daniel statistiken - läggs till protokollet som bilaga (se bilaga 1). 
 
3. Per capsulam-beslut (totalpriserna 2019) 

Se bilaga 2. 
 
4. Erfarenheter från Alliansen 2019 

Ordet gick bordet runt. Sammanfattning: 

Sekretariatet meddelade att de under 2019 inte raderat de starter som ej betalats inom 
utsatt tid. Detta kan vid behov ändras 2020. Oftast är det samma personer som inte betalar i 
tid och berörda föreningar fick information om vilka medlemmar det gäller.  
Sekretariatets uppfattning är att deltagarna vill att deltävlingspriser och åtta stationer 
återinförs. 
Siffrorna ovanför målen på station 2 (Säves station) ställer till det för skyttarna, då siffrorna 
och målen ofta blir förskjutna. Önskvärt att siffrorna vid tävlingarna på något sätt täcks för.  
Säve och övriga föreningar får till nästa Alliansenmöte fundera på bästa metod att lösa 
detta. 
Flera föreningar berättade om svårigheter med stationsbemanningen (svårt att hitta 
funktionärer). I utbildningssyfte och för att täcka upp behov nyttjar några föreningar 
nybörjare. 
Härryda PSS informerade att de ofta nödgas bemanna sin station med endast en funktionär 
och ville därför ha infört i banläggaranvisningen att rörliga mål ej ska användas på station 4. 



I övrigt inga problem och allt har flutit på bra. Samarbeten vid delad station har fungerat 
utmärkt. 
Vid några tillfällen har stationsfunktionärer lagt de använda målen i GPIF:s skjuthall, något 
som varit mindre populärt och inte får upprepas.  
Lars T för in i banläggaranvisningen att målen efter avslutad tävling ej får läggas på GPIF:S 
bana utan skall läggas i Alliansencontainern. 
Eventuellt kan det bli aktuellt med ombyggnation av vallarna hos GPIF under 2020. 
Många skyttar berömmer sekretariatet. 
HPK (deltog ej i arrangemanget 2019) berättade att det är deras målsättning att medverka i 
anordnandet av Alliansen 2020. 
 
5. Beslut att genomföra Alliansen 2020 

Mötet beslutade att Alliansen 2020 skall genomföras. 
 
6. Tävlingsdatum 

Datum för Alliansentävlingarna 2020 sattes till: 

Alliansen 1: 28/3 

Alliansen 2: 25/4 

Alliansen 3: 30/5 

Alliansen 4: 29/8 

Alliansen 5: 26/9 

Alliansen 6: 24/10  

 

7. Ekonomi 

Ekonomin redovisades. Lars Regnér presenterar årsbokslut samt förslag/uträkning gällande 
donationssumman (tidigare mötesbeslut 2019-01-23) på januarimötet 2020-01-13.  

• Startavgift:  
Beslutades att startavgiften 2020 ska vara oförändrad (100 kr/start). 

• Swish som betalningsalternativ:  
Swish måste kopplas till anmälningarna för att vara ett realistiskt alternativ. Lars 
Lundmark kollationerar med Gökhan Kurt för att se vad som finns för tekniska 
lösningar. Lars Regnér kontaktar banken. 
 

8. Sekretariat 

GPSSK fortsätter enligt tidigare upplägg sköta sekretariatet 2020 och ”femkronan” kvarstår. 
 
9. Banläggning, anvisning och banans godkännande 

Banläggningen för 2020 bestämdes enligt följande: 

Alliansen 1: Lerum JoSSF/ Joe Furborg * 

Alliansen 2: Volvo PK 

Alliansen 3: GPSSK 

Alliansen 4: Säve PSK 

Alliansen 5: Mölndals SF 

Alliansen 6: Härlanda PK 

 
* Joe Furborg åtog sig att rita en bana, skicka in för granskning samt bistå med instruktioner. 
Lerum JoSSF bygger/levererar målen, samt ansvarar för att målen blir korrekt uppsatta av 
stationsfunktionärerna på tävlingsdagen. 



Lars T lägger till/ändrar gällande följande i banläggaranvisningen: 

• Korrekt hantering av stationsförutsättningar. 

• Ej rörliga mål på station 4. 

• Direktväxlande mål får användas på station 2, men figurerna måste vara förskjutna i 
höjdled för att förhindra att kulor klyver bortvänd tavla. 

• Om uppdykande/fallande mål används måste de vara skruvade så att de klarar 
regnväder. Tvärslå som stagar upp figurer rekommenderas. 

• Efter avslutad tävling skall de använda målen läggas i Alliansencontainern. 

• Rekvirering av klisterlappar, kritor m.m. skall ske av LCE istället för Västsvensk 
vapenkonsult. Se punkt 13 (Handlaravtal – LCE). 

 
Diskussion följde beträffande stationslådorna och upplevd misskötsel av dessa. 
Varje förening ansvarar för sin egen låda (delat ansvar vid delad station). 
De föreningar som förvarar sin låda på vinden hos GPIF och vill ha tillgång (utanför 
tävlingsdagar) kan kontakta vaktmästaren Victor (tel. 0704-408088). 
I fall något saknas i lådorna (tolkar, stoppur etc.) kan detta beställas och Alliansen faktureras. 

• Beslutades att märka stationslådorna med klubbnamn istället för nummer. 

• På Alliansenmötet 2020-01-13 skall lådorna inventeras och därefter saknad materiel 
beställas, så att de är komplett utrustade till Alliansen 1. 

 
Banans godkännande för 2020 blir enligt tidigare upplägg (protokoll Alliansenmöte 2019-01-
23). 
 
10. Stationsbemanning 

Stationsbemanningen för 2020 bestämdes enligt följande: 

Station 1: Varbergs PK / Volvo PK 

Station 2: Säve PSK 

Station 3: Lerum JoSSF 

Station 4: Mölndals SF / Härryda PSS (fm/em) 

Station 5: Mölndals SF 

Station 6: GPSSK 

Station 7: Telegrafverkets PSF / Härlanda PK 

 
Önskemål om att försöka få till en åttonde station framfördes. Mötets uppfattning var att 
det saknas underlag för att genomföra detta. Frågan lyfts igen på januarimötet. 
 
11. Vapenkontroll 

Bordlades till januarimötet 2020-01-13. 
 
12. Priser 

Per Gardtman informerade rörande prishistoriken.  
Föreslogs att återinföra deltävlingspriser i alla klasser, men endast dela ut totalpriser till 
segrare i vapengrupper. Önskemål framfördes att även dela ut totalpriser till D, VY, VÄ, Jr. 
 
 
 
 
 
 



Gällande priser för 2020 beslutades följande: 

• Deltävlingspriser ska delas ut i varje klass (direkt efter varje deltävling) enligt SHB 

upplaga 17 C.3.4.2. 

• Totalpriser ska utdelas i form av att totalsegrare i vapengrupperna: A, B, C, R, S 
samt även D, VY, VÄ och Jr får en inteckning i vandringspriserna (bucklor) samt en 
mindre minnesbuckla. 
 

För vapengrupperna A, B, C, R och S ska de befintliga vandringsbucklorna användas. Till D, 
VY, VÄ och Jr införskaffas nya bucklor. 
Beräkning för totalseger räknas efter högsta poängsumma på skyttens bästa fyra deltävlingar 
(idealt 4X69 poäng).  
Den skytt som lyckas med fem stycken inteckningar får behålla bucklan. 

 
Inköp/prisansvarig:  
För att få till en bättre överblick föreslogs att sekretariatet övertar prisansvaret. 
Sekretariatet åtog sig att ombesörja gällande priserna. Per Gardtman är behjälplig under 
”övergångsperioden”. 
 
13. Handlaravtal - LCE 
Bestämdes att avtal sluts med LCE Skyttematerial. Avtalet innebär att LCE (Lars Carlsson) 
närvarar vid fyra Alliansendeltävlingar per år (viktigt att han är på plats vid Alliansen 1). Lars 
T tar kontakt och avstämmer vilka tävlingar det blir. 
 
14. Övriga frågor 

• Lars Lundmark föreslog att skänka tjejerna som handhar serveringen på 
Alliansentävlingarna en gåva i form av julblomma eller liknande, vilket mötet ansåg 
vara en utmärkt idé. Lars Lundmark och Lars T samverkar för att lösa.   
 

• Varbergs PK saknar bomnyckel till HPK. Bengt Reuterwall ser över möjlighet att 
frambringa en nyckel till Alliansens januarimöte. 
Föreningarna ombads att till januarimötet kontrollera sina bomnyckelinnehav. 
 

• Alliansencontainern är inte lagad men inte glömd. Skall göras.  
 
15. Nästa möte 

Datum för nästa möte sattes till: 2020-01-13, kl. 18.00 hos GPIF. 
Kallelse och dagordning utskickas innan mötet enligt tidigare upplägg. 
Till mötet ombesörjer Lars T så att banläggaranvisningen är reviderad. 
 
16. Mötets avslutande 

Lars T tackade alla och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet                                                Justeras 
 
                                          
Daniel Fick                                                        Lars T Andersson 


