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Beretning for året 2009/2010
Medlemsforeningerne
Antallet af medlemsforeninger er forsat 14.
Det samlede medlemstal er nu 1105 en stigning på 35 medemmer.
Efter de seneste års vigende medlemstal kan vi endelig glædes os over, at der for det seneste år er
sket en positiv udvkling.
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.
DIF har fra næste indberetning af medlemstal ændret retningslinjerne for indberetning. De senere år
har det været medlemstallet pr. 1. februar i indberetningsåret. Det ændres nu til at alle medlemmer i
året skal indberettes. Dvs. at også medlemmer der kun har været medlem i kort tid. Indberetningen
skal også skulle ske tidligere. Vær derfor opmærksom på dette når I inde længe vil modtage brev fra
DIF om indberetning.
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 begge
sektionens vedkommende er der en markant tilbagegang, LFM på 25 og 50m. er ikke mindre en
katastrofalt. 25m. pistol og 50m. kunne ikke gennemføres pga. manglende tilmelding.
LFM-10 m
26 (23) riffelskydninger
17 (28) pistolskydninger
LFM-15 m
57 (66) riffelskydninger
34 (28) pistolskydninger
Musse Åben 25/50 m
39 (45) riffelskydninger
32 (56) pistolskydninger
LFM-25/50 m
0 (46) riffelskydninger
6 (36) pistolskydninger
LFM-300 m red.
9 (11) riffelskydninger
Den lave deltagelse gør at det ikke økonomisk løber rundt. Udgifterne til leje af lokaler har ved flere
stævner været højere end indskuddene.
Den udvikling er i sagens natur ikke holdbar og spørgsmålet er derfor, hvorfor deltager der ikke
flere? Et faldende medlemstal er ikke forklaringen i år.
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.
Er opfordring vi har gentaget de seneste år, men der er ikke megen hjælp der tilbydes. Det kan gøres
bedre.
Sportslige resultater
Igen i år har LF-skytterne hentet medaljer hjem.
DM 2010 10m. pistol:
Guldmedalje til:

• Marcus Errebo

Maribo

Herrejunior

Guldmedalje til:
• Mads Andreasen

Maribo

U2A

Guldmedalje til:
• Simon Andresen

Maribo

U1A

Sølvmedalje til:
• Dennis Skott

Maribo

U1A

Bronzemedalje til:
• Nicki Møller

Maribo

U1A

Guldmedalje til Maribos U1A-hold:
• Simon Andresen
• Dennis Skott
• Nicki Møller
Bronzemedalje til:
Michael Højgrav-Huus

Maribo

veteran 1

Bronzemedalje til Maribos veteran1-hold:
• Michael Højgrav-Huus
• Kim Svendsen
• Per Nordendorf
DM 2010 10m riffel:
Bronzemedalje til:
• Andreas Christiansen

Tingsted

herrejunior

UM 2010 15m. riffel:
Bronzemedalje til Ravnsborgs U1-hold:
• Sabine Madsen
• Andreas Madsen
• Martin Villadsen
UM 2010 50m. riffel.
Sølvmedalje til:
• Stine Mortensen

Tingsted

Guldmedalje til Tingsteds halvmatch junior-hold:
• Stine Mortensen
• Jacob Høegh
• Sarah Wulff
Bronzemedalje til Tingsteds halvmatch U2-hold:
• Stine Mortensen
• Jacob Høegh
• Sarah Wulff

halvmatch U2

Bronzemedalje til Tingsteds 40 ligg. U2-hold:
• Stine Mortensen
• Sarah Wulff
• Katrine Hansen
Bronzemedalje til Tingsteds 30 ligg. U1-hold:
• Andreas Raae
• Andre Larsen
• Simone Hansen
DM 2010 15m. pistol
Sølvmedalje til:
• Torben Eskildsen

Nykøbing F.

fripistol, veteran 1

DM 2010 25m. og 50m. pistol:
Guldmedalje til:
• Torben Eskildsen
• Torben Eskildsen

Nykøbing F.
Nykøbing F.

standardpistol, veteran 1
sportspistol, veteran 1

Bronzemedalje til:
• Torben Eskildsen

Nykøbing F.,

grovpistol, veteran 1

Dansk Skytte Union
TeamDanmark har forsat tiltro til at DSkyU kan indfri forventningerne til fremtidige medajler ved
WM og OL, ikke mindst pga. at der i år ved VM og EM er hentet guld og sølv af juniorskytterne.
Guld i 50m. riffel ved VM og sølv i skeet ved EM. Elitesatsningen har været stærkt medvirkende til
at disse resultater er opnået. Derfor er det vigtigt at fastholde den udvikling der er sket de sidste 2 år
hvor satsningen har været en realitet.
Elitesatsningen har og vil ikke kunne fortsætte uden midler udover tilskud fra TeamDanmark og
DIF tilskud, der er tænkt som hjælp til de nødvendige administrative omkostninger.
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.
Riffel- og pistolsektion i DSkyU vil havde behov for midler, hvis der skal være en forsat uvikling af
talenter til eliten. Disse to sektioner vil fremover havde ansvaret for talentudviklingen i samarbejde
med lokalforbundene. Pistolsektionen er allerede i gang med at afholde træningslejre for talenterne.
Det forventes at riffelsektionen inden længe vil havde et lignende projekt klar.
En ændring af medlemskontingentet er derfor nødvendig, for at kunne støtte en forsat og stabil
talentudvikling.

Afslutning
Stor tak til riffel- og pistolsektionerne for det store og ansvarsbevidste arbejde der udføres.
Tak til de foreningerne der har deltage i årets løb, og med håb om at flere foreninger vil deltage det
kommende år.
Med venlig hilsen
Carsten Klich

