
Årsberetning for 2018 for Pistolsektionen 
Årsmødet 2018 blev afholdt umiddelbart efter DM på 10 meter luftpistol. d. 24.marts i Skytternes Hus i Aar-

hus. Formanden aflagde beretning og besvarede spørgsmål hvorefter beretningen blev godkendt. Jimmy 

Roed Nielsen blev valgt som formand og Kristen Trap blev genvalgt som Næstformand og sekretær, samt 

blev stævne og turneringsansvarlig Allan Borg Nielsen genvalgt. Niels Dalhoff Andersen som udviklingsan-

svarlig var ikke på valg. John Jensen fra SSF blev valgt ind i PESK. 

 

PSEK fik gennemført følgende aktiviteter  i 2018 

10m og 15m turnering 2017/2018. Ansvarlig Allan Borg Nielsen 
10m DM i Aarhus i samarbejde med DSB/ASF. 
15m DM i Herning i samarbejde med Lind Skytteforening. 

EC 25m i Aarhus i samarbejde med DSB/ASF 

NVM i Aarhus i samarbejde med DSB/ASF og DMST 

DM 25m + 50m i samarbejde med DSB/ASF og DMST. 
EC 25m finale i Portugal med 2 deltagere  
Opstart af 10m og 15m turnering 2018/2019. Ansvarlig Allan Borg Nielsen. 
Udtagelse af Michelle Leth Wehage til VM i Sydkorea  i september 

 

I starten af august meddelte Allan Borg Nielsen, at han udtrådte af PSEK. Allan indvilligede dog i at fortsætte 

arbejdet med turneringer og ranglister.  

I starten af september meldte Niels Dalhoff Andersen sig syg ifm. sit virke i Elite og Talentudvalget, dog uden 

at meddele dette til PSEK. Niels Dalhoff Andersen nåede dog at indsende projektbeskrivelse med budget for 

at få spor 2 midler til Juniorlandsholdet inden 1. september, dog uden at involvere resten af PSEK i sagsbe-

handlingen. Det bevirkede en urealistisk projektbeskrivelse og tilhørende budget.  

I starten af oktober meddelte formanden, at han fratrådte som formand pga. sygdom.  Som næstformand 

aftalte undertegnede med Unionsformanden endnu en gang, at fungere som formand frem til næste Sekti-

onsårsmøde.  

Undertegnede kunne konstaterer at Elite og talentudviklings udvalgsformanden havde sendt indbydelse ud til 

optagelse på juniorlandshold pistol 2019 uden at meddele dette til PSEK, hvor der var opstillet krav om at 

juniorlandsholdsdeltagerne skulle være tilmeldt til et af Unionens talentcentrer, som på det tidspunkt ikke var 

oprettet. Juniorlandsholdets deltager skulle møde fysisk op på det talentcenter(Som ikke var opstartet end-

nu) 2 gange om ugen for at Juniorlandsholdet kunne få del i spor 2 midler. 
Undertegnede overtog arbejdet med udvikling og dermed juniorlandsholdet og fik forhandlet en aftale på 

plads med den nye træner Michael Barnes.  

Undertegnede kunne konstaterer at Elite og talentudviklingsudvalget havde besluttet at PSEK og Flugt sekti-

onerne havde fået 70.000 kr. hver stillet til rådighed og riffelsektionen havde fået 150.000 kr. til rådighed. 
Pga. krav til deltagelse i ikke eksisterende talentcentrer, samt den merudgift/transporttid har vi kun fået 5 

atleter med på juniorlandshold 2019.   

Aktivitetsplan for 2019 er sat på hjemmesiden og alle aftaler omkring rum og rammer er foretaget. 

 

Undertegnede har deltaget i et møde i Aktivitetsudvalget og et Elite og talentudvalget, siden overtagelse af 

formandsposten.  I min optik møder der foregår  med det nye lovgrundlag for Unionen gemt ned i ”skuffen” 

og en fortsættelse af den gamle mødestruktur. 
 Et stort TILLYKKE til  Michelle Leth Wehage fra Nykøbing Sjællands Skytteforening med de flotte resultater i 

2018 og udtagelsen til EM i 2019. 

Et stort TILLYKKE til Allan Gejl med sølvmedaljen i EC finalen i Portugal 2018 

En stor TAK til de få i PSEK samt juniorlandsholdstræner som ”trak læsset” i 2018, så alle vores aktiviteter er 

blevet gennemført tilfredsstillende. 
En stor TAK til Vestereng Skyttecenter og DSB/ASF for hjælpen med at få gennemført vores DM´r, EC DK 

og NVM i det forløbende år.  
 

KRISTEN ANDREAS TRAP 
Fungerende formand PSEK 


