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Medlemsforeningerne 
Efter vi sidste år kunne tælle en fremgang på 62 medlemmer, er denne udvikling forsat med en 
fremgang på 11 medlemmer til præcist 1400. 
Igen i år vil jeg gentage, at 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. Flere medlemmer giver jo en mulighed for en større aktivitet, så ligegyldigt er det bestemt 
ikke. 
De seneste år har foreningerne i LFSF indberetning deres medlemstal til tiden, men i år har der været 
et par foreninger der har haltet lidt efter. Alle foreninger nåede dog at få indberettet deres tal til tiden. 
Tak skal I have for det.  
 
 
Aktiviteter 
De årlige forbundsmesterskaber og åbne stævner er afviklet næsten planmæssigt. 
Deltagermæssigt har der været lidt flere end sidste år: 
 LFM-10 m 31 riffelskydninger 12 pistolskydninger 
 LFM-15 m 105 riffelskydninger 28 pistolskydninger 
 Musse Åben 25/50 m 60 riffelskydninger 74 pistolskydninger 
 LFM-25/50 m 48 riffelskydninger 0 pistolskydninger 
 LFM-300 m red. 14 riffelskydninger 
 
 
Talenttræning 
Talenttræningen for riffelskytterne forsat under kyndig ledelse Anders Christensen og Hugo Andresen.  
På pistol siden er John Errebo trådt til som ny træner.  
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 på riffel ca. hver uge, med 
undtagelse af en kort sommer og jule ferie. 
Talenttræningen for pistolskytter er ikke i faste rammer endnu, med det arbejdes der på i øjeblikket. 
 
 
Sportslige resultater 
Igen i år har pistolskytterne hentet medaljer hjem. 
 
DM på 50 m fripistol blev det til guldmedaljer til: 

• Svens Hansen Tingsted  Veteran 1 
  



Til DM 25 m guldmedalje til: 
• Torben Eskildsen Nykøbing F. 25 m grovpistol veteran 1 
Torben genvandt dermed guldet for sidste år. 

 
Ved DM 10 m vendt Søren C. Fischer, Maribo sølv og Kim Svendsen, Maribo vandt bronze i veteran 
1. 
Samtidig vandt Maribos herre hold fra bronze. Og i klassen ungdom 1 vandt Maribo også bronze. 
 
Dm 25 m standardpistol vandt Susanne Clausen bronze i dameklassen. I veteran 1 vandt Torben 
Eskildsen, Nykøbing F. sølv. 
Ved samme DM vandt Niels Dahl, Tingsted sølv på sportspistol veteran 3. 
 
Af andre sportslige resultater der skal nævnes deltog Natasja Hvalsøe-Andresen, Maribo ved EM i 
Moskva. Natasja nåede dog ikke finalen, men resultatet er så absolut godkendt. 
 
Til Grand Prix of Liberation, Pilzen var Susanne Clausen, Maribo igen udtaget til at deltage. 
 
 
Dansk Skytte Union 
Unionsstyrelsen og Formandsrådet (Forbundsformændene) har besluttet at opkræve 
forsikringspræmien uafhængigt af kontingenter. Det betyder at opkrævningen sendes direkte til den 
enkelte medlemsforening. 
Forsikringspræmien har tidligere været betalt af forbundene, men for bl.a. at skabe en øget 
opmærksomhed omkring hvad og hvornår den enkelte forsikring dækker, har Unionsstyrelsen og 
Formandsrådet besluttet at sende opkrævningen direkte til foreningerne. 
DIF og DGI har i mange år haft en fællesforsikring med Tryg, uden at der har skabt nogen debat eller 
spørgsmål fra medlemsforeningerne i DSkyU eller LFSF. 
Efter forsikringsopkrævninger er sendt direkte til foreningerne har enkelte stillet spørgsmål og de ikke 
er dobbelt forsikret, nu hvor de også er medlem af DGI (DDS)? 
Svaret er meget kort: Nej, det er I ikke. Det lidt længer svar er at I er forsikret i den/de aktiviteter i 
deltager i under de to organisationer. Forsikringsselskabet skelner mellem aktiviteterne i de to 
organisationer, DDS og DSkyU. Det betyder, at såfremt man undlader at betale forsikringspræmien fra 
DSkyU, vil man ikke være dækket under vore aktiviteter. 
Foreningerne har sammen med opkrævningen modtaget information om hvad forsikringen dækker osv. 
Yderligere information kan ses på DSkyU’s hjemmeside, hvor bl.a. policerne for fælles forsikringerne 
kan læses. 
 
 
Hædersbevisning 
Hugo Andresen modtog ved dette års repræsentantskabsmøde Poul Glensner’s fortjenstpokal. 
En pokal og hæder der, med Poul Glesners egen formulering, gives for et uegennyttigt og vedholdende 
virke for DSkyU og dansk skydning som helhed. 
Her et par af punkter fra indstillingen: 
”Hugo har uden at have mange års erfaring i skydesporten formået, at sætte sig ind i metoderne for den 
moderne skydetræning. 
- SKYTTENS potentiale skal have optimale vilkår. Det er skytten, der formulere sine mål og delmål 
og Hugo coacher så skytten til at nå sine delmål og slutmål. 
- Herudover arbejdes der meget med det mentale. At turde vinde og tro på egne evner til trods for den 
danske jantelov, og vanetænkningen i skytteforeningerne.”  
 



 
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. Det vil sige snart er det 
DDS Storstrøms Amt Syd som vi kender det så godt måske blevet noget større. Vi håber at 
samarbejdet kan blive lige så godt med det nye DDS Storstrømmen som det har været med DDS 
Storstrøms Amt Syd. 
 
Tak til foreningerne for en god opbakning, som vi håber, må fortsætte i det nye år. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Carsten Klich 


