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B e r e t n i n g  f o r  å r e t  2 0 0 6 / 2 0 0 7  
 
 
Medlemsforeningerne 
De seneste to år har vi haft en fremgang af 11 medlemmer, til i alt 1400 i 2006, er denne udvikling 
desværre vent, så vi i år har, måtte konstatere en tilbagegang på ikke mindre end 140 medlemmer. 
Politiets I.F. Nykøbing har meldt sig ud med 97 medlemmer. 
 
Hvad angår indberetning af medlemstal til DIF, er beretningen efterhånden ved, at være noget 
ensformig. Igen har foreningerne i LFSF indberetning deres medlemstal til tiden. Og igen som det 
forbund som først fik registeret alle foreninger som indberettet. Tak skal I have for det.  
 
 
Aktiviteter 
De årlige forbundsmesterskaber og åbne stævner er afviklet næsten planmæssigt. 
Deltagermæssigt har der været noget færre end sidste år: 
 LFM-10 m 32 riffelskydninger x pistolskydninger 
 LFM-15 m 56 riffelskydninger 23 pistolskydninger 
 Musse Åben 25/50 m 47 riffelskydninger 24 pistolskydninger 
 LFM-25/50 m 42 riffelskydninger 32 pistolskydninger 
 LFM-300 m red. 5 riffelskydninger 
 
 
Talenttræning 
Talenttræningen for riffelskytterne forsat under kyndig ledelse Anders Christensen og Hugo 
Andresen.  
Målgruppen er fortsæt yngre talentfulde skytter, som er indstillet på at yde en ekstra indsats for 
deltagelse i DM/UM og kvalificering til landshold m.v. Der trænes på riffel ca. hver uge, med 
undtagelse af en kort sommer og jule ferie. 
Talenttræningen for pistolskytter har ikke været i gang de seneste år, idet vi mangler en kvalificeret 
træner. 
 
 
Sportslige resultater 
Igen i år har pistolskytterne hentet medaljer hjem. 
 
UM 10 m. luftpistol 
Guldmedalje til: 

• Klaus Nielsen Maribo U2 
 

Bronzemedalje til Maribos U2-hold. 
• Kenneth Nordendorf 279 
• Emil Madsen 272 

 



• Marcus Errebo 266 817 
 
DM 10 m luftpistol: 
Guldmedalje Maribos dame-hold: 

• Susanne Clausen 360 
• Mie Nordendorf 350 
• Lisbeth Pedersen 346 1056 

 
Guldmedalje til: 

• Michael Hjøgrav-Huus Maribo  Veteran 1 
Bronzemedalje til 

• Svend Hansen Tingsted Veteran 1 
 
DM 25 m. 
Guldmedalje til: 

• Torben Eskildsen Nykøbing F.  Standardpistol Veteran 1 
• Torben Eskildsen Nykøbing F.  Sportspistol Veteran 1 

 
Guldmedalje til: 

• Per Jørgensen Tingsted  Grovpistol Veteran 2 
 
Bronzemedalje til: 

• Susanne Clausen Maribo  Standardpistol Dame 
 

 
UM 50 m riffel. 
Guldmedalje til: 

• Tor Hvalsøe-Andresen Tingsted  30 ligg. Ungdom 2 
 
Bronzemedalje til: 

• Tor Hvalsøe-Andresen Tingsted  1/1 Junior 
 
UM 15. riffel. 
Bronzemedalje Tingsteds Ungdom2-hold. 

• Andreas Christensen 158 
• Jacob Høeg 149 
• Alexander Green 134 441 

 
 
Afslutning 
Stor tak til riffel- og pistolsektionerne for det store og ansvarsbevidste arbejde, der udføres. 
 
Samarbejdet med DDS Storstrømmen har det seneste år desværre ikke været på samme høje niveau 
som med DDS Storstrøms Amt Syd. Vores håb er at det kun er indtil DDS Storstrømmen har fundet 
sig tilrette i den nye og noget større struktur.   
 
Tak til foreningerne for en god opbakning, som vi håber, må fortsætte i det nye år. 
 
 
Med venlig hilsen 
Carsten Klich 


