
 

Årsberetning 2019 
 
 
 
2019 var året hvor de første samarbejdsaftaler mellem Dansk Skytte Union og forbundene blev 
debateret og aftalt i forhold til den strukturændring Dansk Skytte Union er i gang med. 
Det har været en langsommelig og sej proces idet ikke alle forbund er lige interesserede i at 
bidrage til processen. 
Foreløbigt er det aftalt at sekratariatet i Dansk Skytte Union skal løse opgaver i forhold til 
medlemsforenings oversigter og opkrævning af medlemskontingent. 
Dette falder fint i tråd med den måde Jyllands Skytte Forbund allerede har været i indgreb med 
sekrariatet på i flere år. 
Dansk Skytte union har i flere år varetaget opgaven med betaling af regninger og 
regnskabsførelse for JSF. 
Og at Dansk Skytte Union fra 2020 også står for kontingentopkrævningen er bare en naturlig 
udvikling af samarbejdet. Det vil lette administrationen væsentligt for os og frigive kræfter til 
det sportslige i forbundet. 
Ligeledes bliver optagelse af nye medlemmer også muligt direkte via sekretariatet.  
 
Ellers er året gået stille og roligt. Vi forsøgte at gennemføre træningssamlinger for potentielle 
uge i vores definerede målgruppe. Det lykkedes desværre ikke. Kun 2 tilmeldte på hver af 2 
inviterede samlinger. 
Vi undersøger andre muligheder for at kunne skabe tilbud til skytter under JSF. 
 
Sportsåret 2019: 
 
15 meter riffel og pistol blev afviklet af Viborg Skytteforening med deltagelse af 97 (94 i 2018)) 
riffelskytter og 43 (37 i 2018) pistolskytter. 
 
25- og 50 meter pistol blev afviklet af DSB/ASF på Vestereng Skydebaner med 44 (74 i 2018) 
deltagere. 
 
50 meter riffel blev afholdt af DSB/ASF på Vestereng Skydebaner med 53 (67 i 2018) deltagere. 
 
300 meter riffel blev afholdt af DMST på Skibby banerne med 24 (24 i 2018) deltagere. 
 
10 meter riffel og pistol blev afviklet af DSB/ASF på banerne i det nye Skytternes Hus med 60 (66 
i 2018) riffelskytter og 33 (27 i 2018) pistolskytter. 
 
Fælles for årets mesterskaber er at der er for lav tilslutning, hvilket skal være et forbedringsmål 
for de kommende år. 
Vi har senest udsendt et spørgeskema om 10 meter Jysk Mesterskab. Xx har svaret og der er 
egentlig ganske god tilfredshed med vore stævner. Der er kommet et par forbedringsforslag som 
vi vil tage til efterretning. 
 
Stævnerne afvikles på nogle af de bedste baner og med hjælp af de mest kompetente 
foreninger. 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. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JSF i 2019: 
 
 
Forbundet har 80 medlemsforeninger med 6750 medlemmer. 
 
Antallet af medlemsforeninger er vokset med 1 forening. (Globel Sport) har meldt sig ind. 
  
Det lykkedes at få alle kontingenter i hus indenfor rimelig tidshorisont på nær et medlem. Den 
er så efterfølgende kommet i hus. Største udfordring var igen at få de rette mailadresser på 
plads. 
 
Forbundsstyrelsen har i 2019 afholdt et fysisk møde. Resten af forbundets sager gennem året er 
løst via mail og/eller telefon. 
 
JSF vil gerne takke foreninger og frivillige, som velvilligt har stillet baner, mandskab og tid til 
rådighed for JSF i 2019. Ikke mindst Viborg, Skibby og DSB/ASF som trækker et stort arbejde i 
forbindelse 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 
mesterskaberne og dermed bakker op om Jyllands Skytte Forbund og Dansk Skytte Union. 
 
 
Poul Erik Hansen 
Formand 


