
Jyllands Skytte Forbunds årsberetning 2015 
 
Endnu et år er gået. Et år som har budt på sportslige positive oplevelser for mange af forbundets 
skytter. Et år som har budt på en fremgang i antallet af medlemmer. Men også et år med 
udfordringer. 
 
 
Sportsåret 2015: 
ISCH Hannover: 
For første gange i nogle år valgte vi ikke at sende et hold jyske skytter til Hannover grundet den 
stigende udgift hertil. En udgift som vi ikke længere fandt rimelig i forhold til udbytte for 
forbundet. Der skal ikke være tvivl om, at vores skytter gennem de år vi har sendt hold dermed, 
har hjemført fine resultater, men af udbyttet for de mange skytter nok har været for lille. 
 
Jyske Mesterskaber: 
Mesterskaberne i 2015 udviste generelt status quo eller en positiv udvikling med hensyn til 
antallet af deltagende skytter. De fem mesterskaber blev afholdt over fire stævner som de 
forrige år, da vores 25/50m JM afholdes i samme weekend samme sted. 
  
15m mesterskabet blev i 2015 afholdt i Viborg. Med ca. 90 deltagere er der en positiv udvikling, 
hvor specielt de unge riffelskytter er i vækst. Men der er stadig plads til flere skytter. 
Konkurrencemæssigt var der specielt ved Herrerne stor spænding om resultatet, da JM først blev 
afgjort på de allersidste skud. En spændende konkurrence at overvære.  
 
Vores 300m mesterskaber i Aarhus var i 2015 samtidig udtagelsesstævne. Dette gav ekstra 
deltagelse, hvilket var glædeligt. 300m disciplinen er økonomisk en udfordring, og vi må nok 
erkende, at den store tilgang af skytter nok ikke er så sandsynligt. Så et samarbejde på 
landsplan om afholdelse af 300m stævner ses som et positivt tiltag for vores 300m skytter. 
  
25/50m blev atter afholdt på Vestervang af DSB/ASF. Som vanligt et godt arrangement til stor 
fornøjelse for de fremmødte skytter. Men også her er der plads til flere deltagere.  
 
10m er pt. forbundets ”største” stævne med omkring 100 deltagende skytter de seneste par år. 
Der er pæn deltagelse både skydeholdende både lørdag og søndag. Finalerne skydes om 
søndagen, og her kunne det være dejligt om der kom flere tilskuere. Bare skytterne på de to 
skydehold om eftermiddagen ville blive og overvære finaler, kunne give en helt anden stemning 
og atmosfære. 
  
Turneringer: 
Pistolturneringen blev heller ikke afholdt i 2015/2016. Bestyrelsen har ikke haft ressourcer til at 
sætte turneringen i gang. En fortsat berettigelse må også overvejes set i forhold til antallet af 
stævner og turneringer i almindelighed. Der skal efterlades tid og plads til træningsaftner. 
 
Organisatorisk i 2015: 
Forbundet var ved udgang af 2015 89 foreninger med godt 8.000 medlemmer. Der har været et 
lille fald i antallet af foreninger, men antallet af medlemmer har holdt samme niveau som ved 
udgangen af 2014. Endnu mangler dog de officielle tal fra indberetningen til CFR, hvorfor der 
kan forekomme udsving. 
Der blev også i 2015 brugt urimelig megen tid på at inddrive kontingentet til forbundet. Der er 
mange foreninger som ikke betaler til tiden, hvorfor der skal anvendes tid og ressourcer på at 



følge op på disse. I skrivende stund er der stadig et par håndfulde foreninger, som ikke har 
betalt for 2015 eller sågar tidligere år. Og det må overvejes om disse foreninger slet og ret skal 
ekskluderes fra forbundet. 
 
Forbundsstyrelsen fik i 2015 indvalgt Claus Øster-Jørgensen i styrelsen, således at styrelsen nu 
kun mangler at besætte en post for at være fuldtallig. Styrelsen har i 2015 afholdt 2 fysiske 
møder, og har ellers klaret den daglige forretning via mail. 
 
Forbundet vil gerne takke foreninger og frivillige, som velvilligt har stillet baner, mandskab og 
tid til rådighed i 2015.  
 
Ligeledes en stor tak til styrelse, revisorer og øvrige frivillige for indsatsen i det forgangne år. 
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