
Tack och avskedsbrev från ledaren av Värmlandsserie. 

Först ett memorium vad jag sysslat med. Jag valdes in i Lesjöfors Skg:s styrelse 1970 och 

har hållit på till i år med att vara sekreterare och ungdomsledare alltså 52 år och nu fick 

det räcka. Lesjöfors har varit en stor och duktig förening, med Gevär-Korthåll. Kpist och 

luftgevärsskytte och var som störst 360 medlemmar. Jag var samtidigt sekreterare för 

Filipstads Bergslags Skyttekrets under 35 år. Var med i förbundsstyrelsen i Värmland 40 år 

och FSR:s styrelse 12 år.  Utöver detta var jag anställd åt Lesjöfors Skg-Lesjöfors skidklubb 

och Bandybaronerna som kanslist under 10 år då jag dessutom var matchsekretere åt 

bandyn under 12 år. Dessutom har jag tjänstgjort som bingochef för Lesjöfors IF:s under 20. 

Som helhet var jag också med som kyrkorepresentant och som kyrkvärd under 12 år- 

Men nu är alla dessa uppdrag avslutade med ålderns rätt och efter en flytt under fjolåret 

från Lesjöfors till Fagersta där jag har barnen och barnbarnen. Dessutom sviker också 

hälsan både mig och Inger som under år ställt upp och var under sista 20 åren kassör för 

skytteföreningen. 

1980 invigdes vår 300 metersban. Och då startade vi upp med en gevärstävling som pågick 

under 25 år. 1982 startade vi Värmlandsserien kpist vilket var ett lyckodrag. Då det lockade 

folk från hela Sverige, som mest 670 deltagare på hemmabanor och av dessa kom varje år 

ca 200 – 250 deltagare på finalskjutningen, och där var samtidigt både Ban som 

fältskjutning under 2 dagar och ett förnämt prisbord. Men efter nu gångna 40 år avslutas 

denna av mig och förhoppningsvis så tar Oxelösund över från nästa år. Dessutom startades 

lite senare Filipstadträffen några år senare med såväl ban – fältskjutning på lördag och 

Lesjöforsträffen banskjutning söndag. Även dessa tävlingar lockade många skyttar men 

avslutades för 10 talet år sedan, p.g.a för få arrangörer som kunde hjälpa till. 

Mellan 1980–90 anordnande jag också intern V-serie på Luftgevär och korthåll på 

hemmabanor med ungefär 550–600 på Lg och 300 på Kh. Vad gäller tävlingar har jag också 

varit ansvarig för 3 Kpist-SM i Värmland och 1 kpist SM i Skövde i samband med rikskyttet 

där. Vad gäller priser till våra stora tävlingar har jag själv gjort många av priserna såsom 

Värmlandsklockor i olika modeller, brudkistor och hörnskåp. Hade också god kontakt med 

en konstnär i Lesjöfors som målade många naturtavlor, och väldigt bra samarbete med 

hemslöjdare och handlare i Värmland och Dalarna Jag tror att prisborden gjorde att 

intresset för deltagande därför nådde det stora antalet tävlande. I regel låg våra prisbord på 

ungefär 50 meter med priser varje år. 

Vad gäller skyttets framtid ser det väldigt mörkt ut inom alla grenar. För att ta ett exempel 

så var det fösta åren jag deltog, var vi 1000 startande vid förbundsmästerskapen bana och 

1000 fält på gevär och över 200 på kpist. I dag är det ca 15–20 på gevär och 10–15 på kpist. 

Vad är orsaken? Först började det med att gevär m63 avvecklades, blev gevär 80 och innan 

detta var färdigt så kom SAUER till ett högt inköpspris plus vilda ammunitionsprishöjningar, 

nya tävlingsprogram och tavelbyten. Efter detta slutade kontakten mellan skyttet och 

militären där vi inte får tillgång till skjutfält. Dessutom bildades Skyttesportförbundet som 

tar högt pris för anslutning av föreningar och tävlingslicenser. Det sista är nu nästan 

omöjligt för kpistskyttar att få nya licenser eller förlängning på de licenser de har, och 

polisen följer inte lagen var som gäller för licensinnehav. Det som också ändrats är hur en 

skjutbana ska vara beskaffad, så de flesta banor blir avstängda vid besiktningen om de inte 

kostar på mellan 100 000 upp till 250 000 kr. Så jag ser ingen framtid, men lycka till er som 

vill fortsätta med skyttet. 



SÅ NU SÄGER JAG TACK TILL ALLA TREVLIGA SKYTTAR I SVERIGE FÖR ERT INTRESSE 

OCH ÖNSKAR ER ALL LYCKA TILL I DEN KORTA FRAMTID SOM DET VERKAR 

KPISTSKYTTET VERKA HA. 

 

Kjell och Inger   

 


