Lolland-Falsters Skytteforbund
Medlem af Dansk Skytte Union under Danmarks Idræts-Forbund

Carsten Klich
Teglværksgade 2C, 2. th.
4800 Nykøbing F.
5482 4053 cak@sport.dk

Beretning for året 2007/2008
Medlemsforeningerne
Antallet af medlemsforeninger er forsat 15, men desværre har ca. 2/3 af foreningerne oplevet en
tilbagegang i deres medlemstal. Det samlede medlemstal for LFSF er i år præcist 1200. En
beskeden tilbagegang på 60 medlemmer i forhold til 2007.
For 2 år siden var medlemstallet 1400 fordelt på 16 foreninger.
Indberetning af medlemstal til DIF, er efterhånden en fast rutine hos alle foreninger og som tidligere
år er vi i LFSF igen det forbund, hvor alle foreninger er først i mål med alle indberetningerne til
DIF. Tak skal I have for det.

Aktiviteter
De årlige forbundsmesterskaber og åbne stævner er afviklet næsten planmæssigt.
Deltagermæssigt har for begge sektioner været bedre end sidste år (sidste år i parentes):
18 (20) pistolskydninger
LFM-10 m
23 (32) riffelskydninger
LFM-15 m
92 (56) riffelskydninger
16 (23) pistolskydninger
46 (24) pistolskydninger
Musse Åben 25/50 m
50 (47) riffelskydninger
LFM-25/50 m
41 (42) riffelskydninger
26 (32) pistolskydninger
LFM-300 m red.
7 (5) riffelskydninger

Talenttræning
Talenttræningen for riffelskytterne forsat under kyndig ledelse Hugo Andresen. Anders Christensen
har pga. renovering af Sakskøbing Skytteforenings 15m. baner haft en pause fra trænergerningen
dette år. Anders vil igen til næste sommer være klar med træningen af vores unge talenter.
Talenttræningen for pistolskytter har ikke været i gang de seneste år, idet vi forsat mangler en
kvalificeret træner.

Sportslige resultater
Igen i år har pistolskytterne hentet medaljer hjem.
UM 10 m. luftpistol
Guldmedalje til Maribos ungdom 1-hold.
• Marcus Errebo
• Magnus A. Lønberg
• Dennis Skott

Guldmedalje til Maribos ungdom 1A-hold.
• Marcus Errebo
• Magnus A. Lønberg
• Dennis Skott
Bronzemedalje til:
• Marcus Errebo

Maribo

Ungdom 1

Bronzemedalje til:
• Marcus Errebo

Maribo

Ungdom 1A

DM 10 m luftpistol:
Sølvmedalje Maribos dame-hold:
• Susanne Clausen
• Mie Nordendorf
• Lisbeth Pedersen
Guldmedalje til Maribos veteran1-hold:
• Per Nordendorf
Maribo
• Michael Hjøgrav-Huus
Maribo
• Kim Svendsen
Bronzemedalje til:
• Michael Hjøgrav-Huus

Maribo

DM 15 m.
Guldmedalje til:
• Torben Eskildsen

Nykøbing F.

Fripistol

Veteran 1

Sølvmedalje til:
• Marcus Errebo

Nykøbing F.

Standardpistol

Ungdom 1

Bronzemedalje til:
• Marcus Errebo

Nykøbing F.

Standardpistol

Ungdom 1A

DM 50 m.
Sølvmedalje til:
• Torben Eskildsen

Nykøbing F.

Fripistol

Veteran 1

DM 10 m riffel.
Bronzemedalje til:
• Andreas Christensen

Tingsted

Herrejunior

Guldmedalje til Tingsteds herrejunior-hold.
• Andreas Christensen
• Tor Hvalsøe-Andresen
• Jacob Høeg

Veteran 1

UM 15m. riffel
Bronzemedalje til Tingsteds ungdom 2-hold
• Jacob Høeg
• Andreas Christensen
• Alexander Green
DM 15 m. riffel
• Jens West

Vestfalster

Senior 1

Af internationale resultater har Nanna Villadsen, Ravnsborg været udtaget til deltagelse ved EM
50m. der blev afholdt på banerne i Plzen, Tjekkiet.
Nanna Villadsen har ca. en måned før vundet 60 skud liggende for damejunior ved 18th Meeting of
the Shooting Hopes, som blev afholdt på samme bener hvor EM skulle afholdes. Der var derfor en
vis forventning til at Nanna kunne skyde et godt resultat være med helt fremme i medaljekampen,
og sammen med de øvrige to skytter, var der også håb om medaljer i holdkonkurrencen.
Men desværre kunne Nanna ikke leve om til resultatet måneden før. Holdet blev nr. 4 i 60 skud
liggende, 2 p. efter bronzemedaljerne.
Nanna Villadsen tog i halvmatch revanche og satte ny personlig rekord med 563.
Fusion mellem DIF og DGI
Planerne er som alle er bekendt lagt på is, forhåbentlig kun for en periode. DSkyU og DDS har
siden DIF og DGI fremlagde deres plan i april, enige om at gå i gang med at finde en platform for
det videre arbejde hen i mod en sammenlægning.
Forbundsstyrelsen og DSkyU er forsat positiv indstillet på at fortsætte med planerne for en
fremtidig sammenlægning med DDS.

Afslutning
Stor tak til riffel- og pistolsektionerne for det store og ansvarsbevidste arbejde, der udføres.
Tak til foreningerne for en god opbakning, som vi håber, må fortsætte i det nye år.

Med venlig hilsen
Carsten Klich

