
Lolland-Falsters Skytteforbund 
Medlem af Dansk Skytte Union under Danmarks Idræts-Forbund 
Carsten Klich 
Teglværksgade 2C, 2. th. 
4800 Nykøbing F. 
5124 4256  cak@sport.dk 
 
 

 
Beretning for året 2012/2013. 
 
Medlemsforeningerne 
Vestfalster Skytteforening har her i 2013 meldt sig ud. 
Antallet af medlemsforeninger er nu 14.  
Det samlede medlemstal, ifølge seneste indberetning for 2012, er 1051 en stigning på 21 
medemmer. 
Flere af vores foreninger har i året haft en medlemsfremgang, lad os håbe at de kan fastholde disse 
medlemmer.  
 
Indberetning af medlemstal til DIF, er efterhånden en fast rutine hos alle foreninger, og at 
indberetningen skulle i år skal ske til ”Centralt Forenings Register” (CFR), hvilket ikke har givet 
anledning til problemer i foreningerne. 
 
Fra d. 1. november 2013 skal alle foreninger været tilmeldt e-boks, for at kunne modtager post fra 
det offentlige. Informationen har om dette har været ret massiv og alle skulle gerne havde haft 
mulighed for at få tilmeldt sig e-boks inden d. 1. november. Hvis ikke vil foreningerne ikke 
modtage vigtig information om f.eks. indsendelse af ansøgning om tilskud mv. 
 
 
Aktiviteter 
De årlige forbundsmesterskaber og åbne stævner er næsten afviklet planmæssigt. Deltager antallet 
er for flere af stævnerne noget lavere end sidste år. 
Ret så underligt i betragtning af at det for dette år har været gratis for medlemmerne at deltage ved 
LF-mesterskaberne. 
 
Flere af mesterskaberne har kunnet gennemføres på en dag. Men vi har i sektionerne valgt, så vidt 
det er muligt, at holde åbent mere end en dag, af hensyn til at flere vil kunne få mulighed for at 
deltage, men det har ikke trukket flere deltagere. 
 
 LFM-10 m 24  (22) (52) riffelskydninger 9 (19) (17) pistolskydninger 
 LFM-15 m 31 (55) (53) riffelskydninger 11 (20) (20) pistolskydninger 
 Musse Åben 25/50 m 36 (33) (25) riffelskydninger 28 (31) (32) pistolskydninger 
 LFM-25/50 m 18 (25) (27) riffelskydninger 0 (0) (17) pistolskydninger 
 LFM-300 m red. 0 (5) (0) riffelskydninger 
    
   (2012) (2011)  (2012) (2011) 

 
Den lave deltagelse gør at det ikke økonomisk løber rundt. Udgifterne til leje af lokaler har ved flere 
stævner været højere end indskuddene. 
Skal vi fortsætte med gratis indskud igen for 2014. Eller skal vi gå en anden vej? 
 
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 2013 10m. pistol: 
Guld til: 

• Lucas Errebo Maribo  Børn 
 
Sølv til: 

• Nicki Møller Maribo Herrejunior 
 
Bronze til: 

• Dennis Skott Maribo Herrejunior 
 
Bronze til: 

• Marcus Errebo Maribo Herre 
 
Guld til: 

• Michael Højgrav-Huus Maribo Veteran 1 
 
Sølv til: 

• Kim Svendsen Maribo Veteran 2 
 
Bronze til: 

• Niels Dahl Sakskøbing Veteran 3 
 
Guld til Maribos Herre hold 

• Marcus Errebo 
• Lars Borre 
• John Errebo 

 
DM 2013 300m. 
Guld til: 

• Carsten Klich Maribo Senior 1 40 ligg 
Guld til: 

• Carsten Klich Maribo Senior 1 ½ match 
 
 
Dansk Skytte Union 
Unionskortet er nu fuldt indført fra 1. januar 2013, og har også været obligatorisk fore vores 
aktiviteter, hvilket også kan ses på vores deltager antal ved mesterskaberne. 
For Musse Åben har deltager antallet været stort set det samme. 
Indførelsen af Unionskortet er en konsekvens af, at den nuværende støtte, som Dansk Skytte Union 
modtager via DIF fra Kulturministeriet, ikke er tilstrækkelig til at dække de aktiviteter, som Dansk 
Skytte Union ønsker at afvikle og for at fremstå som en tidssvarende idrætsorganisation. Derfor er 
det nødvendigt at vende pengestrømmen. Alle aktive skytter skal således bidrage. 
 
LFSF har forventninger om, i samarbejde med udviklingskonsulenten i DSkyU, at kunne 
gennemfører mindst en træneruddannelse her på LF i 2014. Ved at afholde uddannelsen lokalt vil 
det være langt nemmere at deltage, ikke mindst pga. kortere transport. 



 
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 


