Verksamhetsberättelse 2019
År 2019 kan sammanfattas med ett framgångsrikt svenskt skidskytteår. Under året har
föreningens medlemmar fortsatt att främja och utveckla sammanhållningen bland den
skidskytteintresserade allmänheten och stimulerat svenska fans närvaro på skidskytte-evenemang
i Sverige och i världen samt stöttat svenska skidskyttar.
Skidskyttetävlingarna inleddes ute i Europa för att sedan landa i Östersund och hemma-VM som
visade sig skörda flera svenska framgångar. Olika medlemmar har under året besökt flera
världscupstävlingar, däribland Oberhof, Ruhpolding och Holmenkollen. Även andra tävlingar
såsom Blinkfestivalen. Mot årets slut kunde cirkeln slutas då Världscupen i skidskytte inleddes i
Östersund. Biathlon Family Sweden tog initiativet att bjuda in tillresta nationer på gemensamt
julbord under den tävlingsfria dagen, vilket fick en god uppslutning och internationell gemenskap.
I samband med VM-avslut i Östersund avtackade Biathlon Family Sweden Wolfgang Pichler, som
avgående Svensk landslagstränare. Skidskyttestjärnan Fredrik Lindström meddelade att han slutade
som aktiv skidskytteåkare och delar av Biathlon Family Sweden avtackade honom i samband med
ceremoni på Umeåker.
Under året har ett samarbetsavtal mellan Biathlon Events i Sverige AB och Biathlon Family Sweden
tacknats. Avtalet gäller 2019 – 2021.
Glädjande så ses en ökande trend av följare på föreningens FaceBook-sida. Det är nu ca 200 fler
följare jmf med år 2018. Föreningens FaceBook-sida har som föregående år uppdaterats flitigt.
Biathlon Family Sweden kan med sina blå-gula ögon blicka tillbaka på ett fantastiskt skidskytteår.
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Antalet medlemmar vid ingången av året bestod av 65 medlemmar. I slutet av verksamhetsåret var
medlemsantalet 112. Vi ser alltså nästan en fördubbling av medlemstalet. Under Skidskytte-VM i
Östersund tillkom 31 nya medlemmar, vilket är väldig glädjande!

