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Medlemsforeningerne 
Igen i år har der været ændringer i medlemskredsen. 
Errindlev Skytteforening valgte at holde en pause for deltagelse i skydninger under LFSF og DskyU. 
Uden Errindlev Skytteforening er vi tilbage på 16 medlemsforeninger med i alt 1327 Det er en 
tilbagegang på 88 medlemmer. 
Der er altid stor interesse om medlemstallet, da det er afgørende for Dansk Skytte Unions tilskud fra 
Danmarks Idræts-Forbund. De seneste år har der været særligt fokus på at få alle foreninger til at 
indberette deres medlemstal. Tidligere har alt for mange foreninger, "glemmer" at indberette 
medlemmerne. Dette har dog aldrig været noget større problem i vores forbund. Der var derfor heller 
ingen foreninger der ikke havde indberettet til tiden igen i år. Tak skal I have for det. 
 
 
Sportslige resultater 
Igen i år har pistolskytterne hentet medaljer hjem i alt hvad de deltog i. 
 
DM på 10 m luftpistol blev det til guldmedaljer til: 

• Morten B. Pedersen Maribo  Ungdom 2A 
• Kim Svendsen Maribo  Veteran 1 
• Niels Dahl Maribo  Veteran 3 
Desuden vandt Tingsted guld for veteranhold. 

 
Til DM 15 m guldmedaljer til: 

• Susanne Clausen Maribo Standardpistol Dame  
• Svend Hansen Tingsted Standardpistol Veteran 1 
• Niels Dahl Maribo Standardpistol Veteran 3 

Guld til Tingsteds veteran hold på fripistol. 
 
Til DM 25 m blev det til flere guldmedaljer til skytterne fra Maribo og Tingsted. 
 

• Per Lohse Hansen Maribo 25 m standardpistol veteran 1 
• Niels Dahl Maribo 25 m sportspistol veteran 3 
• Torben Eskildsen Maribo 25 m grovpistol veteran 1 
• Niels Dahl Maribo 25 m grovpistol veteran 3 
Guld til Tingsteds veteranhold på standardpistol 

 
Desuden blev der opnået 5 sølv og 6 bronzemedaljer. 
 
Riffelskytterne har i år ikke været i stand til at erobre medaljer i de individuelle klasser, men til to  
guldmedalje i hold konkurrencerne. 
Ravnsborgs damejunior hold ved DM 10m luftriffel, og til 
Ravnsborgs turneringshold i juniorturneringen på 50m. i ½ match. 
 



Af andre sprotsliger resultater der skal nævnes er at Natasja Hvalsøe-Andresen, Ravnsborg var udtaget 
til at deltage ved EM 10m luftriffel i Ungarn. 
 
 
Aktiviteter 
De årlige forbundsmesterskaber og åbne stævner er afviklet planmæssigt. 
Deltagermæssigt har der været lidt færre end sidste år: 
 LFM-10 m 68 riffelskydninger 32 pistolskydninger 
 LFM-15 m 137 riffelskydninger 30 pistolskydninger 
 Musse Åben 25/50 m 74 riffelskydninger 48 pistolskydninger 
 LFM-25/50 m 72 riffelskydninger 32 pistolskydninger 
 LFM-300 m red. 21 riffelskydninger 
 
Talenttræning 
Talenttræningen er forsat under kyndig ledelse af Per Lohse og Anders Christensen. 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 både på pistol og riffel ca. hver 14. dag, med undtagelse 
af en kort sommer og jule ferie. 
Riffelskytterne her derudover afholdt to talentsamlinger, hvor bl.a. riffellandstræneren Klavs Jørn 
Christensen har givet de unge talenter gode tips og ideer. 
Talenttræningen og samlingerne er en ubetinget succes takket være de to talenttrænere Per Lohse og 
Anders Christensen. Til riffelskytternes samlinger har Hugo Andresen stået for meget af det praktiske 
arbejde. Stor tak til alle 3 for deres indsats. 
 
Efter opfordring fra seniorskytterne, der efterlyste noget træning for dem, blev der i juni afholde Store 
Træningsdag. Ideen bag træningsdagen var at vise, såvel ung som senior skytter, at der er andre, bedre 
og måske sjovere måder at træne på.  
Ca. 30 pistol og riffelskytter havde en god og inspirerede dag, hvor træningen var lægt i hændende på 
Jens Peter Bindesbøll, elite og centertræner i Århus for pistol og Mikkel Korneliusen, centertræner i 
Birkerød for riffel. 
 
Dansk Skytte Union 
Som bekendt har DIF ændret fordelingen af de direkte økonomiske tilskud til specialforbundene. 
På kort sigt har det ikke væsentlig betydning for DskyU og forbundets arbejde, men på længere sigt vil 
der ske ændringer, således at det nuværende aktivitetsniveau kan fastholdes og helst udvides. 
Fordelingsnøglen er blevet mere gennemskuelig, således det direkte kan ses hvilke aktiviteter og 
tiltage der udløser tilskud fra DIF. 
 
 
Afslutning 
Dette er så min første beretning som forbundsformand. Det første år har, heldigvis, ikke budt på 
opgaver vi i forbundet ikke har kunne løse. Stor tak til til riffel- og pistolsektionerne for det store og 
ansvarsbevidste arbejde, der udføres. 
 
En stor tak til DDS Storstrøms Amt Syd for det fortsatte gode samarbejde. 
 
Tak til foreningerne for en god opbakning, som vi håber må fortsætte i det nye år. 
 
 
Med venlig hilsen 
Carsten Klich 


