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Beretning for året 2019/2020.
Medlemsforeningerne
Det samlede antal medlemsforeninger er 13, og medlemstal er 987.
Aktiviteter
Som så meget andre har vi også været præget af corona med de begrænsninger og aflysninger, der
desværre har medført.
Vi fik planmæssigt – og inden corona – afviklet 10m. forbundsmesterskaberne. Det har ikke været
muligt at afvikle forbundsmesterskaberne på 15m. riffel og pistol samt 25m. pistol.
Et lille antal skytter var samlet til 50m. i Tingsted.
15m. havde vi håbet kunne gennemføres her i nov., men vi har valgt at aflyse grundes de nuværende
restriktioner med max 10 personer. Aflysningen gælder også for 10m., vi normalt holder i dec.
Sidste år gik Nykøbing F. og Tingsted Skytteforening sammen med LFSF om et udviklingscenter
for yngre skytter fra LF og det sydlige Sjælland. Der er nedsat en lille styregruppe på 3 personer
bestående af Tønnes Koch, der fungerer som daglig leder, samt Mikael Green og Carsten Klich som
de øvrige medlemmer.
Udviklingscenteret har i sommerhalvåret trænet i Tingsted og vinterhalvåret i Nykøbing F.
Det har været muligt at få Jesper Pedersen som cheftræner for riffelskytterne.
Vi har endnu ikke kunne samle et par pistolskytter, men håber det ændre sig i 2021.
Skytterne har trænet hver uge i de perioder det har været muligt pga. corona.
Dansk Skytte Union
Coronaen ramte også DSkyU repræsentantskabsmøde i marts, som blev aflyst og afholdt i sep. i
Idrættens hus i Brøndby. Desværre var flere delegerede kørt hjem efter frokosten, hvilket betød at
der ikke var delegerede nok til mødet var beslutningsdygtigt. En ganske uhørt situation at enkelte
forbund ikke havde mere styr på deres delegerede.
Det betød vi måtte drage afsted til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Fredericia. Denne gang
med stort fremmøde.
Unionsstyrelsen har det sidste årstid arbejdet med udformning af nye vedtægter for DSkyU.
Arbejdet er langt fra færdig, men der har været præsenteret spændende ideer for os
forbundsformænd her i eftersommeren.
Det var meningen at LFSF ved generalforsamlingen her i nov. ville invitere en fra Unionsstyrelsen
for at præsentere os for disse ideer og baggrunden herfor, men igen kom coronaen i vejen.
Vi håber at kunne gennemføre generalforsamlingen i feb. 2021, med deltagelse af medlem fra
unionsstyrelsen.
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

