
 Skanåkers krönika

Ett nytt skytteår

aktivitet på annan plats än föreningens skjutbana 
ska man få denna bekräftad av någon. Polismyn-
digheten har stor ovilja emot att acceptera en egen 
loggbok som bevis på aktivitet ... Detta är lite un-
derligt sett ur ett samhällsperspektiv ... vi förutsätts 
ge sannfärdiga uppgifter i vår årliga inkomstdeklara-
tion men betraktas som möjliga lögnare när vi listar 
våra fritidsaktiviteter ...

Polismyndigheten skulle behöva lära lite av Skatte-
verket när det gäller grundinställning till medborg-
arna ... särskilt som vapenägare tillhör den absolut 
mest laglydiga gruppen av medborgare vi har. För 
om vi bryter mot lagen så ryker licenserna direkt. 
Och att bli av med sina vapenlicenser är för många 
vapenägare ett hårdare stra�  än böter eller fängelse.

Men den nuvarande Regeringen signalerade � era 
gånger före valet att man ville se en ny myndighet 
tillskapas: Viltmyndigheten. Vi kan bara se fram 
emot att detta blir verklighet och att Polismyndig-
hetens diktatur blir ett minne blott.
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Behöver medlemmar i din förening bli professionellt tränade? Vill du förbättra ditt skjutre-
sultat och samtidigt också din koncentrationsförmåga? Ragnar Skanåker är � itigt anlitad i 
Sverige och utomlands som tränare. Kontakta honom via hans hemsida www.skanaker.se.

Vi får ideligen nya rapporter om nya utbrott av 
någon Corona-variant. Men de � esta verkar ha redu-
cerats till säsongsin� uensans farlighet. I takt med att 
allt� er blir vaccinerade minskar också risken för att 
få allvarliga symptom även om man skulle råka bli 
smittad.

Vi får nog vänja oss vid att leva med Corona precis 
som vi har fått vänja oss vid den årliga in� uensa-
smällen.

Men bland de som ! ck smittan i det tidiga skedet 
när viruset var som mest aggressivt ! nns det många 
som har post-Covid-problem som även påverkar 
deras förmåga att delta i både arbetslivet och skyttet.

Man kan tycka att detta är något som Polismyndig-
heten borde ta hänsyn till. Restriktioner har inne-
burit minskade möjligheter till aktivitet och det står 
faktiskt även i deras egna allmänna råd att man ska 
ta hänsyn till sådana saker som sjukdom.

Fast på ett tidigt stadium gick Polismyndigheten ut 
och deklarerade att man inte ansåg Covid vara en 
ursäkt för bristande aktivitet. 

Det ska i ärlighetens namn erkännas att de krav på 
aktivitet som Polismyndigheten ställer inte är särskilt 
höga. Men man måste tänka på att om man har 
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