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Beretning for året 2013/2014. 
 
Medlemsforeningerne 
I årets løb har der desværre været en nedgang i antallet af medlemsforeninger. 
Nakskov Skytteforening har ikke betalt kontingent for de seneste 3 år, og er derfor udmeldt. Vi har 
ikke pr. brev, mail eller telefon kunne komme i kontakt med formanden for Nakskov 
Skytteforening. Vi må derfor formode at de ikke ønsker at være medlemmer, siden de ikke har 
reageret på vores henvendelser. 
Søllested Skytteforening er, ifølge vores oplysninger, lukket. 
Stege Skyttekreds har i sommers oplyst at de vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 
henblik på at lukke deres forening. 
Vi har ved udsendelse af denne beretning fra Stege Skyttekreds fået oplyst at de forsat eksistere, 
men der er berammet ny ekstraordinær generalforsamling i slutningen af januar 2015, hvor der vil 
blive taget endelig beslutning om at lukke foreningen. Antallet af medlemsforeninger er nu 12. 
Optages Vestfalster Skytteforening er vi 13 medlemsforeninger, men efter januar 2015, og Stege 
Skyttekreds lukker, er vi tilbage på 12 foreninger. 
Det samlede medlemstal, ifølge seneste indberetning for 2013, er 811 (her er 74 medlemmer i 
Vestfalster Skytteforening ikke medregnet) det er et fald på 240 medemmer. 
 
Aktiviteter 
De årlige forbundsmesterskaber og åbne stævner er næsten afviklet planmæssigt. Deltager antallet 
er for flere af stævnerne bedre end sidste år. 
 
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 28  (24) (22) riffelskydninger 18 (9) (19) pistolskydninger 
 LFM-15 m 30 (31) (55) riffelskydninger 11 (11) (20) pistolskydninger 
 Musse Åben 25/50 m 0 (36) (33) riffelskydninger 0 (28) (31) pistolskydninger 
 LFM-25/50 m 30 (18) (25) riffelskydninger 15 (15) (0) pistolskydninger 
 LFM-300 m red. 0 (0) (5) riffelskydninger 
    
   (2013) (2012)  (2013) (2012) 

 
Der er i år ikke afholdt Musse Åben. Dette pga. vi først i maj fik en endelig aftale på plads med 
DDS om lejen af Musse Skyttecenter. Vi valgte ikke at udsende en indbydelse pga. dette ville være 
med meget kort varsel. 
 
Foreningerne opfordres igen i år 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. 
 
 

 



Sportslige resultater 
Igen i år har LF-skytterne hentet medaljer hjem, dog ikke så mange som vi ellers er forvent med. 
 
DM 2014 10m. pistol: 
Guld til: 

• Marcus Errebo Maribo Herre 
 
Sølv til: 

• Alfred Johansen Børn Børn A 
 
Bronze til: 

• Nicki Møller Maribo Herrejunior 
 
Bronze til: 

• Lucas Errebo Maribo Ungdom A 
 
 
Dansk Skytte Union 
Det er vist ingen hemmelighed at mange har haft en mening om Unionskortet, det både negativt og 
positivt. Ikke desto mindre har det været en konsekvens for vores medlemmer de seneste 2 år. 
På DSkyU’s repræsentantskabsmøde i marts 2014 var der stillet forslag om at Unionskortet 
fremover skulle være et frivilligt valg. Der var flertal for dette forslag, hvilket betyder at der ikke 
har været krav om Unionskortet for deltagelse i turneringer under DSkyU. 
De har været lidt delte meninger om deltagelse i forbundsmesterskaber og ranglistestævner var med 
eller uden Unionskort. Vi har i LFSF skønnet, at der ikke var krav om Unionskort for deltagelse i 
forbundsmesterskaberne. Dette er nok ikke helt korrekt, men vi fastholder vores skøn, og åbner for 
alle. 
At Unionskortet bliver frivilligt gør at man forsat kan indløse Unionskort, hvortil der vil være 
knyttet nogle fordele. Læs mere om disse på unionshjemmeside. 
 
På repræsentantskabsmødet blev der vedtaget at der fra 2014 og fremover skal betales til kontingent 
til DSkyU. For 2014 kr. 10,00 pr. medlem og for 2015 kr. 15,00 og fra 2016 og fremefter kr. 20,00 
pr. medlem. 
På vores generalforsamling i 2013 vedtog vi, at vi for 2014 betalte kr. 10,00 pr. medlem til DSkyU. 
Så vi har været lidt foran de øvrige forbund. 
At vi allerede sidste år vedtog dette kontingent, var ud fra en klar holdning i vores foreninger om, at 
DSkyU er et fælles ansvar. 
 
Beslutningen på DSkyU’s repræsentantskabsmødet betød dog at Dansk Flugtskytte Forbund ikke 
ville betale et, vedtaget kontingent, hvilket resulterede i at Unionsstyrelsen ikke så anden udvej end 
at ekskludere Dansk Flugtskytte Forbund pr. 1. oktober 2014. Dansk Flugtskytte Forbund havde 
inden eksklusionen modtaget flere rykkere, men de blev alle afvist. Bestyrelsen i Dansk Flugtskytte 
Forbund er af den holdning at beslutningen på repræsentantskabsmødet ikke er lovlig, i og med de 
ikke fik flertal for deres forslag. 
 
Som følge at Dansk Flugtskytte Forbunds eksklusion fra DSkyU, gør at der d. 16. november 2014 
er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DSkyU. 
På dagsordnen er der 2 forslag der skal tages stilling til. 
Styrelsen i LFSF har ingen indvendinger i de 2 forslag. 
Medlemsforeningerne vil d. 19. november få en orientering om hvad der endeligt er besluttet d. 16. 
november. 
 



 
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 


