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Beretning for året 2018/2019. 
 
 
Medlemsforeningerne 
Det samlede antal medlemsforeninger er 13, og det samlede medlemstal er 917, dog er Errindlevs 
medlemmer ikke talt med, da det er medlemstal for 2018. 
 
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 efter et par 
uden aktivitet endelig gennemført mesterskaber på 25m. Vi håber det kan fortsætte og give lidt 
aktivitet på 10 og 15m.  
 
   (2017) (2016)   (2017) (2016) 

 LFM-10 m 26  (29) (29) riffelskydninger 4 (6) (6) pistolskydninger 
 LFM-15 m 34 (22) (11) riffelskydninger 10 (8) (14) pistolskydninger 
 Musse Åben 25/50 m 0 (29) (31) riffelskydninger 0 (0) (0) pistolskydninger 
 LFM-25/50 m 39 (22) (35) riffelskydninger 10 (0) (0) pistolskydninger 
    
     

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. 
 
Et spørgsmål til foreningerne er om Musse Åben skal fortsætte i LFSF regi, eller overlades til 
foreningerne at afholde et eller flere åbnestævner. 
 
Nykøbing F. og Tingsted Skytteforening er gået sammen med LFSF om et udviklingscenter for 
yngre skytter fra LF og det sydlige Sjælland. 
Udviklingscenteret træner i sommerhalvåret i Tingsted og vinterhalvåret i Nykøbing F. 
Indtil videre er der kun riffelskytter i centeret, der håbes dog det vil ændre sig. 
 
Dansk Skytte Union 
I 2018 vedtog DSkyU på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde nye vedtægter. De nye love 
havde været undervejs længe. De nye love betyder, at der for alvor kan komme i gang med 
strategiarbejdet, så aftalerne med DIF kan opfyldes. Unionsstyrelsen har siden arbejdet med de nye 
strategispor, det har desværre betydet at de tidligere års møder mellem forbundene ikke har været 
gennemført. Først her i okt. 2019 har der været et møde, hvor behovet for disse møder blev tydeligt. 
Flere emner blev drøftet. 2. emner vil jeg her fremhæve; kontingent og regnskab samt vedtægter i 
forbundene. 
Der var enighed om at vedtægterne i forbundene trænger til en revision, især harmonisere de ikke 
med Unionens vedtægter- Kontingent i forbundene er stort set harmoniseret. Regnskab kunne uden 
der større udfordringer overlades til Unionens kontor. 
 

 



 
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 


