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Beretning for året 2017/2018.
Medlemsforeningerne
Det samlede antal medlemsforeninger er forsat 12.
Kort får sidste års generalforsamling mistede Nykøbing F. Skytteforening deres nye klubhus. Huset
havde kun været i brug i få år. Nykøbing meldte hurtigt ud, at klubhuset skulle genopbygges. Der
blev taget fat på opgaven, og her i d. 14. sep. kunne de slå dørene på for deres nye klubhus og
skydebane.
Væggerløse og Sakskøbing Skytteforeninger kunne begge dette forår fejre 150-års jubilæum. Kort
forinden havde Tingsted Skytteforening kunne fejre deres 125-års jubilæum.
Med de seneste 2 150-års jubilæer, er halvdelen af medlemsforeningerne over 150 år. Det er ganske
imponerende, at så mange foreninger har holdt sig i form i så mange år.
Aktiviteter
De årlige forbundsmesterskaber og åbne stævner er afviklet så godt som planmæssigt. Deltager
antallet er for flere af stævnerne nogenlunde det samme som sidste år. På pistolsiden er kun
aktiviteten på 15 m tilfredsstillende. Udendørsaktiviteten kunne godt blive meget bedre.
(2017) (2016)

LFM-10 m
LFM-15 m
Musse Åben 25/50 m
LFM-25/50 m

29
22
29
22

(29) (23) riffelskydninger
(11) (31) riffelskydninger
(31) (35) riffelskydninger
(35) (38) riffelskydninger

(2017) (2016)

6
8
0
0

pistolskydninger
(14) (14) pistolskydninger
(0) (0) pistolskydninger
(0) (15) pistolskydninger
(6) (15)

Efter anbefaling fra generalforsamlingen i 2014, har riffelskydningerne, på 50m., igen i år været
afholdt på baner med elektronisk markering. Det er forløbet ret godt, med stor tilfredshed fra
skytterne.
Foreningerne opfordres igen i år til at hjælpe til ved mesterskaberne og Musse Åben. Hjælpen er
kun på selve dagene for skydningerne.
Dansk Skytte Union
Lørdag d. 10. feb. fik DSkyU på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde vedtaget unionens nye
lov. De nye love havde været undervejs længe. De nye love betyder, at der for alvor kan komme i
gang med strategiarbejdet, så aftalerne med DIF kan opfyldes.
De nye love vil ikke have den store betydning vores medlemsforeningernes dagligdag.
Eneste større ændring er at alle foreninger nu er direkte medlemmer af DSkyU samtidig med de er
medlem af LSFS
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

