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Beretning for året 2010/2011
Medlemsforeningerne
Antallet af medlemsforeninger er 15.
Det samlede medlemstal er nu 1135 en stigning på 30 medemmer.
Efter de seneste års vigende medlemstal kan vi endelig glædes os over, at der for det seneste år er
sket en positiv udvikling.
Indberetning af medlemstal til DIF, er efterhånden en fast rutine hos alle foreninger. Tak skal I have
for det.
DIF ændrede sidst år tidspunktet for indberetning, således at det skal ske tidligere på året. Det har
ikke givet problemer for foreningerne, at de har skullet indberette tidligere end ellers.
Aktiviteter
De årlige forbundsmesterskaber og åbne stævner er afviklet næsten planmæssigt. Deltager antallet
er i lighed med sidste år meget lavt. Flere af mesterskaberne har kunnet gennemføres på en dag.
Men Vi har i sektionerne valgt 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 300m er ikke gennemført pga. Musse Skyttecenter har været lukket pga. vand.
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Den lave deltagelse gør at det ikke økonomisk løber rundt. Udgifterne til leje af lokaler har ved flere
stævner været højere end indskuddene.
Den udvikling er i sagens natur ikke holdbar og spørgsmålet er derfor, hvorfor deltager der ikke
flere? Medlemstallet er igen i år steget, med det ses desværre ikke deltagelsen ved vores
mesterskaber.
Foreningerne opfordres 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.
Er opfordring vi har gentaget de seneste år, men der er ikke megen hjælp der tilbydes. Det kan gøres
bedre.
Vi har for riffelsektionen, til LFM 50m, forsøgt os med, at invitere til en ekstra skydning, som har
været forbeholdt de skytter som har indløst licens.
Årsagen har været at vores lokale licensskytterne dermed har kunnet bruge deres resultat, eller
skyde en ekstra skydning, til ranglisten.
Licensskytterne har taget godt imod tilbuddet, derfor det overvejes at fortsætte med denne model,
hvis ikke der sker en ændring i forhold til kravet om licens.

Sportslige resultater
Igen i år har LF-skytterne hentet medaljer hjem.
DM 2011 10m. pistol:
Guldmedalje til:
• Marcus Errebo

Maribo

Herrejunior

Guldmedalje til:
• Nicklas Krog

Tingsted

U1A

Guldmedalje til:
• Dennis Skott

Maribo

U2

Sølvmedalje til:
• Simon Andresen

Maribo

U2

Guldmedalje til Maribos U2-hold:
• Simon Andresen
• Dennis Skott
• Nicki Møller
UM 2011 10m riffel:
Guldmedalje til:
• Stine Mortensen

Tingsted

U2

Guldmedalje til Tingsteds U2-hold:
• Stine Mortensen
• Sarah Wulff
• Katrine Lund Hansen
UM 2011 15m riffel:
Guldmedalje til:
• Stine Mortensen

Tingsted

U2

Guldmedalje til Tingsteds U2-hold:
• Stine Mortensen
• Sarah Wulff
• Katrine Lund Hansen
DM 2010 15m. pistol
Guldmedalje til:
• Marcus Errebo

Maribo

Fripistol, Herre-junior

DM 2010 25m. og 50m. pistol:
Guldmedalje til:
• Marcus Errebo

Maribo

Fripistol, Herre-junior

Guldmedalje til:
• Torben Eskildsen

Nykøbing F.

Fripistol, veteran 1

Guldmedalje til:
• Torben Eskildsen

Nykøbing F.

Grovpistol, veteran 1

Dansk Skytte Union
Når OL 2012 skydes i gang i London, vil det være med deltagelse af 5 danske skytter, 3 riffel- og 2
skeetskytter.
Målsætningen med elitesatningsprojektet var at få kvalificeret 3 skytter til OL 2012, så det må siges
at satsningen, indtil nu har været en succes.
Nu mangler kun det sidste skridt – en Olympisk medalje.
I sidste års beretning skrev jeg at ”Riffel- og pistolsektion i DSkyU vil havde behov for midler, hvis
der skal være en forsat uvikling af talenter til eliten. Disse to sektioner vil fremover havde ansvaret
for talentudviklingen i samarbejde med lokalforbundene. Pistolsektionen er allerede i gang med at
afholde træningslejre for talenterne. Det forventes at riffelsektionen inden længe vil havde et
lignende projekt klar.”
Jeg ved at pistolsektionen har arbejdet videre med deres Udviklingsgruppe og har afholdt nogle
samlinger, der kommer også en her på LF i denne mdr.
Riffelsektionen har startet et juniorlandsholdsprojekt op, hvor første mål er, at stille med et stærkt
juniorhold, på både dame- og herrejunior siden, ved EM 2013. EM 2013 afholdes her i Danmark,
Odense.
Vi vedtog på sidste års generalforsamling at støtte denne udvikling og vedtog et tillæg til vores
kontingent. Det var også generalforsamlingen beslutning at denne særlige målrettede kontingent
skulle genbehandles på dette års generalforsamling.
EM 2013
Forberedelserne til EM 2013 for luftvåben der afholdes i Odense i uge 9, er allerede godt i gang og
der er oprettet en hjemmeside for hele arrangementet. Der er bl.a. et afsnit hvor der er mulighed for
at melde sig som frivillig, til en lang række af de opgaver, der er i forbindelse med et så stort
arrangement. Se mere på: http://www.ech2013.dk og klik på ”Volunteers”.
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

