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Året 2015 har for bestyrelsen og mig selv været meget interessant. Det har bestemt været et år 
med udfordringer. Det er meget tydeligt at høre blandt medlemmerne at der ikke er enighed i, 
hvordan en forening skal drives.

Bestyrelsen har udarbejdet en gældende forretningsorden, som der skal arbejdes efter. Denne er 
en hjælp til at gøre bestyrelsens arbejde mere struktureret.
Ligeledes har det længe været ønsket at få opdateret foreningens håndbog så den korrekt 
afspejler de gældende regler der er i foreningen. Dette er desværre blevet nedprioriteret - men vil i 
det kommende år være en af de ting der bør stå øverst på listen.

Det samme gælder foreningens strategier og målsætninger. Der er spildt meget tid ved 
bestyrelsesmøderne med sager som egentlig skulle behandles af foreningens i året nedsatte 
udvalg. Denne struktur skal i det kommende år forbedres så det fungerer bedre.

I flere år har foreningen haft det i planerne at bygge nyt klubhus samt 15m baner på Vralden. 
Desværre gør økonomien at dette er en væsentlig udfordring. Vi har i 2015 forsøgt at genoptage 
projektet og har talt med konsulenter fra Skydebaneforening Danmark i Vingsted.
De har hjulpet med at udarbejde nogle konkrete byggetegninger samt et prisoverslag. Dette er et 
projekt der fortsat arbejdes på.
Indtil da er der et ønske om at få gennemrenoveret lokalerne i Gimsing, herunder at udvide, male, 
og generelt opfriske det hele. Det er efterhånden et problem at der er så lidt plads - og det 
begrænser vores muligheder for omklædning, træning, og andre ting vi ønsker at tilbyde vores 
skytter.

Vi havde i Kr. Himmelfartsferien besøg af vore venner fra Mosbach i Tyskland. Struer Skyttekreds 
var dette år vært for det årlige sammentræt mellem de to venskabsklubber - hvor der dystes i stort 
set alle discipliner.
Det blev arrangeret af John Andresen og Tommy Trans, med hjælp fra flere medlemmer.

I et forsøg på at tiltrække flere medlemmer har vi deltaget ved Struer Sommer Event 2015 hvor 
Struer’s foreninger og sportsklubber tilbyder offentligheden at komme og se og prøve de aktiviteter 
vi tilbyder. Dette må siges at være en stor succes - vi fik besøg af langt flere end vi regnede med.

Poul Erik Hansen og undertegnede deltog ved Struer Kommunes Nytårskur i Folkets Hus i 
slutningen af januar 2016. Poul Erik var nomineret til “Du gør en forskel”-prisen for sit gode arbejde 
i Struer Skyttekreds - noget han blev en kende overrasket over.

I februar 2016 deltog igen Poul Erik og undertegnede ved Repræsentantskabsmødet i Jyllands 
Skytte Forbund i Viborg. Her blev der informeret om en omstrukturering i Dansk Skytteunion, som 
er i forhandling. Det er ambitionen at fjerne JSF som mellemled, så medlemsskab i DSU er direkte 
til DSU og ikke gennem JSF.

Pistolafdelingen
Pistol afdelingen i Struer Skyttekreds startede året med at vinde årets vinterturnering, 
amtsmesterskabet på 15m pistol. De primære deltagere i turneringen har været: Henrik Koustrup, 
Merete Knudsen, Simon Christensen og Kim Frandsen.

På terrænpistol har vi ikke deltaget i helt så mange stævner som vi gerne ville, men håber at det 
bliver bedre i 2016, samt at vi kan få nogle flere nye medlemmer med ud til disse stævner.



2015 var et særdeles aktivt år for klubbens IPSC skytter, Kristian Larsen, Simon Christensen og 
Kim Frandsen. 

Der er blevet kørt mange tusinde kilometer, for at deltage i stævner med både pistol og haglgevær. 
Skytterne har repræsenteret klubben ved 11 større og mindre stævner i Danmark, 3 stævner i 
Sverige, 4 stævner i Tyskland, 1 stævne i Tjekkiet og sidst med ikke mindst deltog Kim og Simon 
ved VM i IPSC haglgevær i Italien i september.

Ungdom- og Riffelafdelingen
Vintersæsonen 2014-2015 sluttede i foråret med 58 skydende medlemmer. Vi deltog i både 
unionsturnering og DGI turnering med 15 hold. Derudover deltog vi i et stævne i Højmark, hvor 15 
skytter deltog og det traditionelle landsdelsmesterskab i Vildbjerg, hvor 19 skytter deltog. Til begge 
stævner opnåede vi en del præmier til deltagerne fra Struer.

Vintersæsonen afsluttedes med Pizza spisning for 69 skytter, søskende og forældre og her 
uddeles de mange præmier fra stævner, turneringer og vores egen afslutningsskydning.

Sommersæsonen startede sidst i april. Vi oplevede en stor nedgang i skytter. Dels fordi Hardsyssel 
Efterskole kun deltog i vintersæsonen og dels fordi der generelt er lidt færre der skyder om 
sommeren. Hen gennem sæsonen fik vi dog rettet lidt op på det og vi sluttede med 35 skydende 
medlemmer.
I sommersæsonen deltager vi kun med 5 turneringshold.
Vi havde 3 skytter med på skydeskolen i Ulfborg i uge 31. Tilbagemeldinger er positiv fra både 
børn og forældrer.
Vi deltog i landsdelsmesterskaberne i Ulfborg med 8 skytter. Her blev vores formand den store 
medaljesluger.
Også sommersæsonafslutningen fik en festlig afslutning med Pizzaspisning. Denne gang med 
knap 50 deltagende skytter, søskende og forældre.

Vintersæsonen startede i 2015 op med stort antal skytter og efter få uger var vi ingen oppe på 
næsten fuld kapacitet. Vi nåede op på 47 skydende medlemmer. 
Vi har holdt fast i den tidlige åbningstid kl. 15.15 og får derved spredt skytterne lidt mere. Ligeledes 
har vi mulighed for at tilbyde enkelte skydetider på alle hold.
I DGI turneringen har vi tilmeldt 9 hold. I unionsturneringen har vi tilmeldt 9 hold i cal. 22 og 1 hold i 
10 meter luftriffel.

Alt i alt har det været et godt år med masser af gå på mod fra skytterne og stor opbakning fra 
forældrene. Der er blevet kæmpet godt til træning og ved stævner. Vi har gennemført godt 1200 
skydninger over hele året.

En stor tak til alle og ikke mindst de faste hjælpere hver tirsdag.
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