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Beretning for året 2011/2012.
Medlemsforeningerne
Øster Ulslev Skytteforening har her i 2012 meldt sig ud.
Stege Skyttekreds med på sidste års generalforsamling optaget som ny forening.
Antallet af medlemsforeninger er derfor forsat 15.
Det samlede medlemstal er nu 1030 et fald på 105 medemmer.
Efter 2 år med en lille stigning i medlemstallet, kan vi desværre konstatere at vi har det laveste antal
medlemmer i LFSF historie. Hvad der er årsagen til at vores foreninger ikke kan tiltrække og
fastholde medlemmer er der nok flere forklaringer på.
Indberetning af medlemstal til DIF, er efterhånden en fast rutine hos alle foreninger, og at
indberetningen skal fra i år skal ske til ”Centralt Forenings Register” (CFR) burde ikke volde
problemer i foreningerne, hvis de har klare aftaler/procedure om, hvem der er ansvarlig for
indberetningen.
En udfordring hos foreningerne kan være at de ikke har oplyst formandsskift eller oplyst korrekt email til formanden.
Indberetning om nyheder til og fra myndigheder og organisationer sker i en stadig stigende grad,
derfor er det vigtigt at foreningerne hurtigst muligt videregiver oplysninger om ændringer på
formands- og kassererposten til LFSF og andre.
Foreningerne, formand og kasserer, modtager en mail med CFR nummer og kode til portalen, samt
en vejledning i slutningen af november.
Registreringen åbner den 1. december og lukker den 31. januar.
Aktiviteter
De årlige forbundsmesterskaber og åbne stævner er afviklet planmæssigt. Deltager antallet er stort
set det samme som de seneste år, bortset fra 10m. riffel som er mindre end halvdelen end 2010. Lidt
ærgerligt efter 2009 med en flot deltagelse på 52 skytter.
LFM 25m. pistol blev aflyst pga. manglende tilmelding (ingen). Noget underligt efter der var 31
deltagere til Musse Åben. Her skal det indskydes at der udover ISSF discipliner også var tilmelding
til DDS discipliner og gennemført 28 skydninger af disse.
Flere af mesterskaberne har kunnet gennemføres på en dag. Men vi har i sektionerne valgt, så vidt
det er muligt, 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.
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(17) (17)
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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.
Sportslige resultater
Igen i år har LF-skytterne hentet medaljer hjem.
DM 2012 10m. pistol:
Guld til:
• Lucas Errebo
Sølv til:
• Nicklas Krog
Bronze til:
• Frederik Thiesson

Maribo
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Tingsted

Børn A

Nykøbing F.

Børn A

Maribo
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Maribo
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Maribo

Ungdom A

Nykøbing F.

Veteran 2

DM 2012 15m. pistol
Guld til:
• Marcus Errebo

Maribo

Fripistol, Herre-junior

Guld til:
• Marcus Errebo

Maribo

Standardpistol, Herre-junior

Guld til:
• Dennis Skott
Sølv til:
• Simon Andresen
Bronze til:
• Nicki Møller
Guld til Maribos Ungdom A hold:
• Simon Andresen
• Dennis Skott
• Nicki Møller
Guld til:
• Anders Myssen
Bronze til Maribos Herre hold
• Marcus Errebo
• Lars Borre
• John Errebo

Guld til:
• John Errebo

Maribo

Standardpistol, Herre

Sølv til Maribos Herre hold - Standardpistol
• Marcus Errebo
• Lars Borre
• John Errebo
Bronze til Maribos Herre hold - Fripistol
• Marcus Errebo
• Lars Borre
• John Errebo
DM 2012 25m. og 50m. pistol:
(25m.)
Guld til:
• Dennis Skott

Maribo

Standardpistol, Herre-junior

Sølv til Maribos Herre hold - Standardpistol
• Lars Borre
• John Errebo
• Michael Højgrav-Huus
(50m.)
Guld til:
• Marcus Errebo

Maribo

Herre-junior

Guld til:
• Michael Højgrav-Huus

Maribo

Veteran 1

Sølv til Maribos Herre hold - Fripistol
• Lars Borre
• John Errebo
• Michael Højgrav-Huus
Dansk Skytte Union
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. Begge sektioner er godt i gang med udvikling af juniorskytter og har de sidste 1-2
år arbejde på at stille med så stærke juniorhold til EM i 2013 i Odense. Riffelsektionen har ikke
svært ved at tiltrække skytter, derimod er det lidt svære for Pistolsektionen at få skytter. Men der
skal nu nok en sund konkurrence om de 3 pladser der er på hvert af dame- og herre-junior holdet, så
Danmark kan stille med stærke juniorhold på både riffel og pistol.
Som de fleste nok allerede har læst i Skyttebladet, afløses licensen af et Unionskort. I modsætning
til licensen, dækker Unionskortet alle discipliner og også aktiviteter i DSkyU. Alle skytter, som
ønsker at deltage i Dansk Skytte Unions aktiviteter, skal indløse et Unionskort.
Licensen har koster kr.400,00 pr. år og var for èn disciplin. Unionskortet koster kr. 300,00 og
dækker alt. Så du får mere for mindre.

Indførelsen af Unionskortet er en konsekvens af, at den nuværende støtte, som Dansk Skytte Union
modtager via DIF fra Kulturministeriet, ikke er tilstrækkelig til at dække de aktiviteter, som Dansk
Skytte Union ønsker at afvikle og for at fremstå som en tidssvarende idrætsorganisation. Derfor er
det nødvendigt at vende pengestrømmen. Alle aktive skytter skal således bidrage.
Unionsstyrelsen og Formandsrådet havde i sep. et møde, hvor budget for de kommende år blev
fremlagt. Det var klart et Dansk Skytte Union ikke ville kunne fortsætte med de aktiviteter eller den
service der ydes uden yderligere midler.
Den langsigtede løsning er, at der årligt via aktiviteterne og dermed skytterne tilføres midler og
derfor bliver Unionskortet indført fra 1. januar 2013.
På kort sigt var der behov for at der fra 1. januar 2013 var sikkerhed for økonomien for 2013,
således at Unionsstyrelsen kunne indgå en ny aftale med TeamDanmark. For at denne aftale kunne
indgås, skulle er budgetmæssigt underskud på næsten kr. 500.000 dækkes.
Forbundene blev enige om at de for hvert medlem kunne bidrage med kr. 10,00.
For LFSF er dette kr. 10.300,00 som allerede er betalt til Dansk Skytte Union.
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

