
 

Årsberetning 2018 
 
 
 
2018 var for Jyllands Skytteforbund 1. år i Dansk Skytte Unions nye struktur. En struktur som 
desværre kun blev vedtaget med et meget smalt flertal på et ekstraordinært repræsentant-
skabsmøde i begyndelsen af 2018. 
 
Det betød derfor et stille politisk år i forbundet. Den nye struktur skulle bundfælles og mange 
nye beslutnings foraer opstod. Ligeledes var der lagt op til en debat om fremtidens organisering, 
som DIF gerne ville i dialog med skytterne om. Desværre var der ikke tilslutning nok til dette ar-
rangement, som er udskudt til 2019 og dermed næste års beretning. 
 
Det var også året, hvor JSF fik ny formand. En nødvendighed idet Erik Mouritsen ikke længere 
kan bestride 2 tillidsposter som både næstformand i DSkyU og Formand for JSF. Jeg, Poul Erik 
Hansen, blev derfor opfordret til at vende tilbage til formandsposten, hvilket jeg føler mig moti-
veret til igen. 
Dette første år er gået med at følge med på sidelinjen omkring de beslutninger der allerede var 
taget samt følge de mesterskaber der er afviklet gennem året. 
 
Sportsåret 2018: 
 
15 meter riffel og pistol blev afviklet af Viborg Skytteforening med deltagelse af 94 riffelskytter 
og 37 pistolskytter. 
 
25- og 50 meter pistol blev afviklet af DSB/ASF på Vestereng Skydebaner med 82 deltagere. 
 
50 meter riffel blev afholdt af DSB/ASF på Vestereng Skydebaner med 67 deltagere. 
 
300 meter riffel blev afholdt af DMST på Skibby banerne med 24 deltagere. 
 
10 meter riffel og pistol blev afviklet af DSB/ASF på banerne i det nye Skytternes Hus med 66 
riffelskytter og 27 pistolskytter. 
 
Fælles for årets mesterskaber er at der er for lav tilslutning, hvilket skal være et forbedringsmål 
for de kommende år. 
 
Stævnerne afvikles på nogle af de bedste baner og med hjælp af de mest kompetente forenin-
ger. Så på den front er der ikke meget vi kan gøre.  
Det er tydeligt at der er behov for en mere målrettet indsats med at få fat i flere foreninger 
samt flere skytter fra allerede interesserede foreninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Organisatorisk i 2018: 
 
 
Forbundet har 79 medlemsforeninger med 6803 medlemmer. 
 
Antallet af medlemsforeninger er stagneret idet 2 foreninger (Vadum Skytteforening og Rødding 
Skytteforening) har meldt sig ud og 2 foreninger (Bjergby SGI&U og Sportsskytterne, Frederiks-
havn) har meldt sig ind. 
  
Det lykkedes at få alle kontingenter i hus indenfor rimelig tidshorisont. Største udfordring var at 
få de rette mailadresser på plads. 
 
Forbundsstyrelsen har i 2018 afholdt to møder. Et i foråret og et i efteråret. Resten af forbun-
dets sager gennem året er løst via mail og/eller telefon. 
 
JSF har bevilget 10000 kr til hver af de 3 jyske talentcentre. 
JSF har behandlet ansøgninger fra Riffel- og pistol sektionerne og bevilget 25000 kr til hver sek-
tion. 
 
JSF vil gerne takke foreninger og frivillige, som velvilligt har stillet baner, mandskab og tid til 
rådighed for JSF i 2018. Ikke mindst Viborg, Lind og DSB/ASF som trækker et stort arbejde i for-
bindelse med afholdelse af vores mesterskaber. 
 
Ligeledes en stor tak til styrelse, revisorer og øvrige frivillige for indsatsen i det forgangne år. 
 
Sidst men ikke mindst skal lyde en stor tak til alle jer aktive skytter, som kommer til mesterska-
berne og dermed bakker op om Jyllands Skytte Forbund og Dansk Skytte Union. 
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