Beretning for Lunde Skytteforening 2016.
I lighed med de sidste år ligger vores medlemstal på ca. 150. Og havde det ikke
været for den (igen) store udskiftning blandt medlemmerne, ville tallet være en
del højere. For vi må indrømme, at vi i bestyrelsen ofte spørger hinanden,
hvorfor kommer den og den skytte ikke mere. Og svaret får vi næsten aldrig.
Forældrene siger, at barnet bare ikke ville mere osv. Måske fordi antallet af
faste børneskytter er så lavt, at skytterne føler sig alene på træningsaftenerne.
Vi forlængede sidste år vores 15 m sæson i håb om, at det kunne fastholde de
unge mennesker. Det lykkedes ikke med alle, men heldigvis kom en del igen,
da det blev indendørs igen. Og derfor er vi glade for, at vi ikke har den lange
udendørssæson, som tidligere.
At vi så stadig kan holde os på samme antal, skyldes næsten udelukkende, at
der kommer mange nye pistol medlemmer. Især til den grove del af
programmet. Og vi er da lidt stolte over, at vi nu er ved positionere os som hele
Sydfyns (pistol) skytteforening.
Vi har som altid haft hold med i diverse holdturneringer. Bl.a. vandt vores 25 m
pistol deres række igen. Og på 10 m, hvor der skydes med luftpistol, rykkede op
fra 3. division til 2. division.
Stævner har vi også deltaget i, men i som sidste år, har vi i 2016 heller ikke
været så aktive. Derfor har vi været meget fokuseret på, at deltage i lokale
stævner med stor deltagelse.
I 2016 holdt vi vanen tro også stævner selv. Dog ikke udendørs. Men måske vi
gør igen i år. Vores netop afholdte 15 m stævne slog alle vores egne rekorder i
forhold til deltagere. Ca. 80 skydninger (40 skytter) flere i år end sidste år.
Dejligt.
Terrænstævnet som blev afholdt i april satte også rekord. Vi havde udsolgt da vi
startede, og de ledige tider, som kom i løbet af dagen, blev solgt igen. Det er
bare en fornøjelse at være arrangør, når så mange deltager. Og når skytterne
melder tilbage med ros, så kan vi næsten ikke være i os selv af glæde!
I den forbindelse er det også glædeligt med den enorme opbakning vi har fra
alle hjælpere.
Som jeg sagde sidste år, ville vi ikke lave nogen ombygninger eller lignende. Og
det holdt stik. Hvis vi altså lige ser bort fra udskiftningen af boksdøren. Men det
vil ikke belaste vores økonomi for 2017, da kommunens renoveringspulje og et
fondstilskud har udlignet udgifterne.
Vi er rigtig glade for vores klubhus og skydebaner. Og kan vi ellers holde det i
god stand, har vi en del år endnu, uden at vi skal igennem store udskiftninger.
Nogle mener det er på tide, at klublokalet udvides og der bør bygges nye
toiletter. Men da det pt. kun er 2 gange om året, at her er fyldt op, ved jeg ikke
rigtig….
Desværre har vi i 2016 haft besøg af ubudne gæster, som stjal vores gamle
slidte plænetraktor. Det betyder derfor at vi skal ud og finde andet. Men rigtig
ærgerligt, at vi ikke kan have vores ting i fred.
Som nævnt er vi lidt presset på den almindelige træning, hvor antallet af faste
skytter har været faldende. Men det må bare få os til at tænke i andre baner.
Her er vi bl.a. i gang med at starte skydning med hardball op.

Derudover må vi nok også se i øjnene, at foreningsidrætten som vi har kendt
den, ikke er hvad den har været. Og det ser vi tydeligt, med det store
medlemstal. Altså at skytterne kommer mere når det passer dem end førhen
hvor man troppede op hver onsdag/søndag. Som jeg nævnte i indledningen,
kan de unge skytter godt føle sig lidt alene om onsdagen. Grunden er den, at de
kommer meget spredt ud over hele aftenen. Vi overvejer at indføre ”faste” tider
for børneskytterne. Men omvendt er det også en af vores styrker, at vi har
”lang” åbningstider.
Vi overvejer også at afholde medlemsmøder, hvor vi vil spørge Jer medlemmer,
om hvad I mener vi gør godt, hvad vi skal satse på osv.
Det ændrer dog ikke på, at vi er Sydfyns mest aktive forening. Vi prøver som
forsøg, at give skytterne mulighed for at kunne skyde 15 m hele året, men på
bekostning af 50 m banen, som ikke vil have 7 baner til rådighed. Men med det
aktivitetsniveau den har vist de seneste år, skal det nok gå.

Vores økonomi er ganske fornuftig. Men vi gør også et stort arbejde for det.
Bl.a. som nævnt ved at arrangere det store terrænstævne.
Årets sommerfest var også godt besøgt. Igen med stort fremmøde om
eftermiddagen og en rigtig god aftenfest. Men også her er vigtigt, at vi alle
støtter op. Det giver også et godt tilskud til vores drift.
Til slut vil jeg sige tak til alle, som i årets løb har hjulpet foreningen. Det være
sig i forbindelse med stævner, forældre – kørsel og andet. Ingen nævnt, ingen
glemt!
Der skal også lyde en tak til politiet, DGI Fyn og de mange brugere af vores
skydebaner. Tak til vores mange sponsorer.
Tak til egen og gymnastikforeningens bestyrelse.
TAK

