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2016 har på mange måder været et stille år. I alt fald når man tænker på JSF aktiviteter inden 
for vores egne rækker. Vi har fået afviklet vores normale mesterskaber og afholdt JSF 
repræsentantskabsmøde. Og så har det alligevel ikke været stille. For der har i 2016 været en 
hektisk aktivitet på det politiske område. Dels udefrakommende ny politisk opmærksomhed og 
dels inden for vores egne række i Dansk Skytte Union. 
 
JSF har 2016 haft en afgang på to foreninger med tilsammen 52 medlemmer. Ved indgangen til 
2017 har JSF således 87 medlemsforeninger med i alt 7682 medlemmer. 
 
Sportsåret 2016: 
 
Mesterskaberne i 2016 viste atter en stigende tendens for nogle mesterskaber mens der er 

vigende tendens for andre. 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, som er årets første mesterskab, blev også i 2016 afholdt i Viborg. Med godt 
100 deltagere er det et mesterskab, hvor der år for år kommer flere og flere deltagere. Det er 
meget positivt specielt inden for riffel. På pistol derimod er vi vældig udfordret. Dels er der 
færre skytter. Og der er stort set ikke nogen unge skytter. Men vi håber at den udvikling kan 
vendes. Riffel havde som de tidligere år en stor fremgang på ungdomssiden. 
 
Som det har været tilfældet de seneste år, er det rigtig dejligt at se vores jyske topskytter til 
vores mesterskaber. Dels hæver det kvaliteten af stævne og finaler, dels giver det børn og unge 

(og som også os andre), noget at kigge på og stræbe efter. Tænk hvis man kunne slå en EM-, VM- 
eller OL-skytte. 
 
Vores 300m mesterskaber i Aarhus var i 2016 tilbage på det normale niveau efter det året før 
havde været udtagelsesstævne. Det betød desværre en nedgang i antallet af deltagere, og vi 
nok erkende, at JSF efterhånden er i den situation, at vi kraftigt skal overveje konceptet 
omkring vores 300m Mesterskab. Måske det er tid at retænke afviklingen. 
  
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 stadig forbundets største stævne. I 2016 var alle skydetider optaget, hvilket betød 120 

deltagere. Vi skal således til at retænke afviklingen af JM på 10 m. Måske kan der presset et 
skydehold mere ind. Måske kunne man afvikle dagen med ”flydende” skydetider om 
formiddagen, og så fastholde skydehold forbeholdt de bedste (efter seedning) om 
eftermiddagen. Med færdiggørelsen af et nyt Skyttehus i Aarhus med flere standpladser, var det 
også en mulighed. 
 
I 2016 forsøgte JSF at starte træningssamlinger på pistol, med henblik på at give skytter 
(specielt de unge skytter) mulighed for strukturerede træningsdage, sparring og rådgivning samt 
træningstilrettelæggelse. Alt sammen for at JSF’s unge pistolskytter skulle have mulighed for 
træning med dygtige trænere. Desværre viste interessen sig at være meget begrænset, hvorfor 
vi måtte lukke satsningen igen. Vi vil dog forsøge igen. 
 

  



Organisatorisk i 2016: 
Forbundet var ved udgang af 2016 87 foreninger med godt 7.600 medlemmer. Der har været et 
lille fald i antallet af foreninger og medlemstal. Endnu mangler dog de officielle tal fra 
indberetningen til CFR, hvorfor der kan forekomme udsving. 

 
Som altid bliver der fra forbundets side brugt urimeligt meget tid på at inddrive kontingent, 
sikre korrekte adresser ved formandsskifte o.s.v.  
 
Det er tankevækkende, at så mange foreninger ikke betaler til tiden eller slet ikke betaler, 
hvorfor der skal anvendes tid og ressourcer på at følge op på disse. I skrivende stund er der 
stadig en god håndfuld foreninger, som ikke har betalt for 2016 eller sågar tidligere år.  
 
Forbundsstyrelsen vil derfor bede om repræsentantskabets godkendelse af eksklusion af 
foreninger, som ikke har betalt i flere år. Såfremt repræsentantskabet godkender 
eksklusionerne, vil forbundet tilskrive de berørte foreninger med via et anbefalet brev, hvori 
begrundelse for eksklusion står, samt hvorledes foreningernes mulighed for at besvare eller 

klage. 
 
Forbundsstyrelsen blev ikke ændret således at styrelsen sammensætning fortsat er som i 2015. 
Til en revisorpost blev Leif Laursen, Karup valgt ind. 
 
Forbundsstyrelsen har i 2016 grundet travlhed, flytninger, aktive skydninger m.m. ikke afholdt 
styrelsesmøder. Alle sager er således løst via telefon eller mail. 
 
Afslutningsvis vil JSF gerne takke foreninger og frivillige, som velvilligt har stillet baner, 
mandskab og tid til rådighed for JSF i 2016.  
 
Ligeledes en stor tak til styrelse, revisorer og øvrige frivillige for indsatsen i det forgangne år. 
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