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Beretning for året 2008/2009
Medlemsforeningerne
Antallet af medlemsforeninger er nu 14, efter at Stege Skyttekreds har meldt sig ud efter at de
gennem længere tid har haft stor medlemstilbagegang.
Det samlede medlemstal er nu 1099 en lille tilbagegang på ca. 40, når der ses bort fra Stege
Skyttekreds 59 medlemmer i 2008.
Stort set alle foreninger har oplevet et svigtende medlemstal over de senere år. Dog heldigvis har
det for flere foreninger været beskedne.
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 pistol-sektioner været bedre end sidste år (sidste år i parentes) For riffelsektinens vedkommende er der et samlet fald, især for 15m. er der en markant tilbagegang.
28 (18) pistolskydninger
LFM-10 m
23 (23) riffelskydninger
LFM-15 m
66 (92) riffelskydninger
28 (16) pistolskydninger
Musse Åben 25/50 m
45 (50) riffelskydninger
56 (46) pistolskydninger
LFM-25/50 m
46 (41) riffelskydninger
36 (26) pistolskydninger
LFM-300 m red.
11 (7) riffelskydninger
Foreningerne opfordres til at hjælpe til ved mesterskaberne og Musse Åben. Hjælpen er kun på
selve dagene for skydningerne. Foreningerne opfordres til, på generalforsamlingen, at tilkendegive
hvilke skydning de kan hjælpe ved.

Talenttræning
Talenttræningen for pistol og riffelskytterne har i år ikke været gennemført, men forvente at blive
genoptaget igen omkring årsskiftet for riffelskytternes vedkommende.

Sportslige resultater
Igen i år har LF-skytterne hentet medaljer hjem.
UM 10 m. luftpistol
Sølvmedalje til Maribos ungdom 1-hold.
• Mathias Lønborg
• Simon Andresen

•

Dennis Skott

Guldmedalje til Maribos ungdom 2A-hold.
• Marcus Errebo
• Magnus Lønborg
• Mark Christoffersen
Guldmedalje til:
• Marcus Errebo

Maribo

Ungdom 2A

DM 15 m.
Guldmedalje til:
• Michael Højgrav-Huus

Maribo

Standardpistol

Veteran 1

UM 15M
Guldmedalje til:
• Marcus Errebo

Maribo

Standardpistol

Ungdom 2A

UM 10 m riffel.
Bronzemedalje til:
• Sarah Wulff

Tingsted

Ungdom 1

Bronzemedalje til Tingsteds Ungdom1-hold.
• Stine Mortensen
• Sarah Wulff
• Katrine Hansen
UM 5om. riffel
Sølvmedalje til:
• Andreas Christiansen

Tingsted

Halvmatch

Sølvmedalje til Tingsteds ungdom 2-hold i halvmatch
• Stine Mortensen
• Jacob Høeg
• Andreas Christiansen
Sølvmedalje til Tingsteds ungdom 2-hold i 40 liggende
• Stine Mortensen
• Jacob Høeg
• Andreas Christiansen

Dansk Skytte Union
TeamDanmark har forsat tiltro til at DSkyU kan indfri forventningerne til fremtidige medajler ved
WM og OL. DSkyU har derfor ikke været ramt af TeamDamarks dårlige økonomi som følge af
faldende tildeling af mider fra Danske Spil. DIF og DSkyU har også mærket, og vil desværre i de
kommende år, få mindre tildelinger af midler.

Det er derfor nødvendigt at se på hvordan, forbundene/foreningerne kan hjælpe DSkyU med at
finde midler til forsat, at have råd til den satsning, der er sat i gang for at hente medajler til VM og
ikke mindst OL i 2012 og 2016.

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

