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B e r e t n i n g  f o r  å r e t  2 0 0 4 / 2 0 0 5  
 
 
Medlemsforeningerne 
Efter vi sidste år kunne tælle en tilbage gang på 88 medlemmer, er denne udvikling heldigvis vente til 
en fremgang på 62 medlemmer til 1389. 
Med den nye fordelingsnøgle i Danmarks Idræts-Forbund er medlemstallet ikke den vigtigste faktor 
for hvilket tilskud den enkelte union får hvert år, men antallet af aktiviteter og deltagere. Men jo flere 
medlemmer jo større aktivitet kan der blive. 
Selvom medlemstallet ikke er vigtigt skal vi forsat være gode til at indberette vores medlemstal. 
Forbudene har de sidste år gjort en stor indsats for at få alle foreninger til at indberette deres 
medlemstal. Igen i år har alle foreningerne i LFSF indberettet til tiden. 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: 

• Per Nordendorf Maribo  Veteran 3 
Desuden vandt Maribo guld for herrehold og bronze for veteranhold samt en indiviudel bronze. 

  
Til DM 15 m guldmedaljer til: 

• Svend Hansen Tingsted Standardpistol Veteran 1 
Deruden vandt Maribo sølv og bronze i dameklassen for standartpistol.. 

 
Til DM 25 m guldmedalje til: 

• Torben Eskildsen Maribo 25 m grovpistol veteran 1 
Desuden blev der opnået 1 sølv og 3 bronzemedaljer. 

 
Af andre sportslige resultater der skal nævnes er at Susanne Clausen, Maribo var udtaget til at deltage 
ved Grand Prix of Liberation, Pilzen. 
 
Aktiviteter 
De årlige forbundsmesterskaber og åbne stævner er afviklet planmæssigt. 
Deltagermæssigt har der været lidt færre end sidste år: 
 LFM-10 m 30 riffelskydninger 22 pistolskydninger 
 LFM-15 m 88 riffelskydninger ? pistolskydninger 
 Musse Åben 25/50 m 57 riffelskydninger 0 pistolskydninger 
 LFM-25/50 m 70 riffelskydninger ? pistolskydninger 
 LFM-300 m red. 13 riffelskydninger 
 
Talenttræning 
Talenttræningen for riffelskytterne forsat under kyndig ledelse Anders Christensen.  
Per Lohse Hansen har efter mange år med gode resulatete for pistolskytterne ønket nu at stoppe. Ny 
træner er i skrivede stund næsten på plads.  



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. 
 
Store Træningsdag blev afholdt for anden gang, denne gang med lidt flere senior skytter. I alt deltog 
ca. 30 pitol og riffel skytter. Ideen bag træningsdagen er at vise, såvel ung som senior skytter, at der er 
andre, bedre måder at træne på.  
Skytter havde en god og inspirerede dag, hvor træningen var lægt i hændende på Jens Peter Bindesbøll, 
centertræner i Århus for pistol og riffelskytterne fik kyndig vejledning til især liggende af Martin 
Christensen, Næstved Skytteforening. 
 
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 
Stor tak 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 


