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Beretning for året 2016/2017.
Medlemsforeningerne
Det samlede antal medlemsforeninger er forsat 12. Og medlemstal, ifølge seneste indberetning for
2015, er 879. Et meget lille minus på 4 medlemmer. Hvilket må ses som positivt for vores sport,
hvor flere idrætter har svært ved at holde på deres medlemmer.
Aktiviteter
De årlige forbundsmesterskaber og åbne stævner er afviklet så godt som planmæssigt. Deltager
antallet er for flere af stævnerne nogenlunde det samme som sidste år. På pistolsiden er kun
aktiviteten på 15 m tilfredsstillende. Udendørs aktiviteten har i år været helt elendig.
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Efter anbefaling fra generalforsamlingen i 2014, har riffelskydningerne, på 50m., igen i år været
afholdt på baner med elektronisk markering. Det er forløbet ret godt, med stor tilfredshed fra
skytterne.
Foreningerne opfordres igen i år til at hjælpe til ved mesterskaberne og Musse Åben. Hjælpen er
kun på selve dagene for skydningerne.
Dansk Skytte Union
Der er igennem flere år været en interesse i Unionsstyrelsen om en revidering af DSkyU´s
vedtægter. Repræsentantskabet var i 2014 enig med unionsstyrelsen i behovet for en revidering af
unionens vedtægter, og det hurtigst muligt.
Dette er en omstændelig proces og de første udkast er også blevet forkastet. Nu ser det endelig ud til
der er et sæt vedtægter der er et flertal for, og som kan komme på dagsordnen ved DSkyU’s næste
repræsentantskabsmøde eller ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde senere i 2017.
Det udkast der foreligger, vil ikke have den store betydning medlemsforeningernes dagligdag, men
for DSkyU som en moderne eliteorganisation vil der være en større samhørighed med Danmarks
Idræts-Forbund og TeamDanmark.
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

