Ordförande Sten-Owe Renhall har ordet.
Hej Efter en del påtryckningar från valberedningen hösten 2018 framför allt av en Moring
åtog jag mig att hoppa på uppdraget som ordförande i Lima Skg. Jag funderade igenom vad
detta skulle innebära så jag meddelade att jag ville vara en rätt passiv ordförande. Jag insåg
att jag inte skulle kunna axla mantlarna efter mina företrädare. Detta godtogs och min uppgift skulle vara att svinga klubban vid föreningens styrelsemöten. Nu har jag varit med några
månader och jag har insett att Lima Skg är en mycket bra skött förening med många projekt
på gång. Många är de medlemmar som alltid ställer upp på olika arrangemang och som har
stora visioner för framtiden. Jag har insett att jag har mycket att lära men med gott stöd från
drivande krafter ska vi se an framtiden med tillförsikt.

Pars Alfs minnesfond utdelning av
stipendium 2019.

Verksamhet

Minnesfonden upprättades till minne av
Lima SKG:s eldsjäl Pars Alf Johansson Fonden startades efter hans bortgång 2013
och avkastningen ska gå till en eller flera
ungdomar som gjort bra prestationer eller
på annat sätt tillfört föreningen bra ungdomsprestationer.

Luftgevär under vintern, söndagar.

2019 års stipendiater

Gevärsträningar.

Korthåll maj-sept. söndagar.

Pistolträningar.
Luft på vintern och krutskytte på
sommaren.
Skidskytte
Sommar och vinterträning

Kommande tävlingar

Pars Alfsminne 9/6 fältskytte pistol.
Karl Grönland och Maya Rennermalm
Motivering. Bägge har genom sitt engagemang visat på bra prestationer, dels utifrån sin egen nivå och på tävlingsbanorna
under sina tävlingsår som aktiva. Med sin
personlighet har de uppträtt på ett föredömligt sätt på träningar, tävlingar och
läger så att övriga lagkamrater har sporrats och motiverats att kämpa vidare.

Kontaktuppgifter:
Gevär
Tommy Mattsson 070-576 15 90
tommy_mattsson@telia.com
Pistol
Ulf Oskarsson 070-663 30 48
oskarssonu@gmail.com
Skidskytte
Mikael Jansson 070-631 16 18
erkols.kakel@minimail.net

Ett steg närmare MULTIARENA under 2019-2020
För drygt 50 år sedan bildades Lima Skyttegille. Samma år påbörjades arbetena för att bygga
en skjutbana i Mossogropa i västra Tandö.
Till- och ombyggnader har skett etappvis genom åren och väldigt många ideella timmar är
nedlagda. Här finns skyttepaviljongen, pistolbana och korthållsbana, med elektroniska tavlor,
skidskyttearena med elektroniska fallmål samt elljusspår med en massa olika slingor.
2014 Påbörjades visionen om en Multiarena tillsammans med många Limaföreningar. Visionen innehöll bl.a. stor skyttehall, komplett snökanonanläggning med vatten från Västerdalälven, motorstadion för snöskotercross, asfaltering av alla elljusspår, och bäckfiske för personer
med funktionsnedsättning. En grov kostnadskalkyl slutade på 40 miljoner kronor. Dessa
pengar fanns inte att uppbringa och vi blev rekommenderade en uppdelning i deletapper.
2016 Första ansökan om sammanlagt 10 miljoner till Allmänna Arvsfonden med fokus på snökanonanläggning och motorstadion avslogs våren 2017 med motiveringen för många föreningar och otydlighet i ansvarsfrågor. Under våren 2016 ansökte vi även om medel på knappt
en miljon från Jordbruksverket, via Länsstyrelsen. Vi jobbade vidare under 2016 med flytt av
pistmaskingarage, nytt skyddsplank, anlade ny straffrunda, markförlade kablar för kommunikation och elförsörjning samt påbörjade markinköp.
2017 Jobbade vi vidare trots Arvsfondens avslag ,med fortsatta markinköp och funderingar
hur vi skulle kunna gå vidare. Vi ansökte även om medel från Vattenregleringsfonden för sex
övervakningskameror på stadion. Medel beviljades och kamerorna monterades och togs i
bruk under 2018. Egna arbeten tillsammans med inlösen/köp av mark har med c;a 600.000:bekostats av Lima SKG:s egna medel.
2018 Efter ett drygt ett och ett halvt år d.v.s. i början av 2018 kom så ett besked från Länsstyrelsen om att det fanns lite pengar kvar till oss. Efter en kraftig minskning från ursprunglig ansökan erhöll vi knappt 300.000:- villkorat med Kommunmedel knappt 100.000:- samt egen
insats om drygt 40.000:-. Alla medel blev godkända under våren 2018.
Våren 2018 hade vi kommit fram till att ändra strategi gentemot Arvsfonden och skickade tillsammans med Lima IF och handikappförbunden in ny ansökan om c:a 5 miljoner innehållande
i princip bara asfalteringsarbeten och stödmur vid skidskyttevallen. Redan i augusti önskade
Arvsfonden kompletteringar. I omgångar fick vi frågor som vi svarade på i ett par månaders
tid och sedan blev det helt tyst.
”Plötsligt hände det” i ett mail avsänt 27 november 2018 stod att läsa:
Arvsfondsdeligationen har beviljat Lima Skyttegille 2.918.000:Samma kväll sköt champagnekorkarna i taket på Idrefjäll där c:a 25 glada SKG:are firade och
samtidigt var medarrangör på IBU-cuptävlingarna.

2019 nu efter ett halvår har vi i princip alla ritningar och tillstånd klara samt att Lima Allmänningsstyrelse beviljat medel för totalfinansiering villkorat med egna insatser från Lima SKG och
Lima IF.

Följande delprojekt kommer att utföras med i huvudsak medel från Länsstyrelsen:


Handikappanpassning av skyttepaviljongen.



Nya parkeringsytor på stadionsidan.



Fyra bryggor utmed Gunnelbäcken för handikappfiske.



Nya elljusspår i anslutning till målgång.

Med medel i huvudsak från Arvsfonden och Lima Allmänningsstyrelse:


Erforderliga markarbeten som möjliggör asfaltering av 1,2 och 1,5 km elljusspår, straffrunda samt ny stödmur vid skidskyttevallen under 2019.



Samtliga asfalteringsarbeten utförs sommaren 2020.

Framgångsrika skidskyttar vintern 2018-2019
SM resultat från föregående säsong.
Rullskidskytte SM: JSM distans 2:a Hampus Bexelius
USM sprint 3:a Karl Grönland
Vinter:

SM Sprint 1:a Tobias Arwidson
USM Distans 1:a Karl Grönland
USM Sprint 2:a Karl Grönland
SM Masstart 3:a Johanna Skottheim
JSM Distans 3:a Hampus Bexelius

Johanna Skottheim, Simon Hallström och Tobias
Arwidson har åkt Världscup och IBU cup.

Simon Hallström

Johanna Skottheim.

Tobias Arwidson

DU som REDAN är medlem i Lima Skyttegille
Tusen Tack för att Du och din familj år efter år betalar medlemsavgifter !

Du som VILL bli medlem i Lima Skyttegille
Lima skyttegille är välbekant i hela Sverige genom våra framgångsrika skyttar främst skidskyttar. http://www.limaskg.se/villdublimedlem/

 Barn/ungdom 0-6 år
 Barn/ungdom 7-15 år
 Junior 16-21 år

0 kr
50 kr
150 kr

 Senior

200 kr

När man betalat in medlemsavgiften får man ta del av föreningens aktiviteter.
Vad får man?





Nyttja anläggningens skjutbanor.
Låna de vapen som föreningen förfogar över.
Få hjälp av ledare att hitta rätt teknik och kunskap.
Första året kör vi ett prova-på-år, där man får känna sig för om det finns något intresse för
den aktivitet/sport du valt.
Vad förväntas av dig?
Skaffar en prenumerant på en bingolott i veckan. Görs på www.bingolotto.se
Ställer upp på de beslut som årsmötet fattat, exempelvis plantsättning en helg varje år för att
vi ska kunna ha råd att driva anläggningen mm. Vallning i samband med Vasaloppet och drickalangning vid Cykel Vasan. Samla in pengar till vår förening i samband med Dansbandsveckan
där besökare får prova på laserskytte. Roliga tillställningar som förutom träning och tävling
bidrar till gemenskap i föreningen!

Välkomna som medlem i Lima Skyttegille
Pars Alfs Minnesfond
Att ge en gåva till Pars Alfs Minnesfond för främjande av ungdomsverksamheten inom Lima Skyttegille, sätts in på BG 144-7127. För att hälsningen ska
komma fram i tid, meddela datum, plats och vem det gäller minst 5 dagar
innan, till pars_alfs_fond@hotmail.com eller kontakta Lars Johansson 0705714105. Eller fyll i formuläret på hemsidan.

www.limaskg.se/parsalfsminnesfond

