Højby, den 06. juli 2016

Konsulentens klumme
Det er sommer og tid for, at rigtig mange holder ferie. Her er der dog alligevel et udpluk af det, der er foregået
i juni måned samt en opfordring til at huske at deltage i Fynsstævnet. Der er deadline for aflevering af skiver
den 28/7 kl. 12 på kontoret i Højby.

Skoleidrættens forårsfestival Svendborg
Juni måned startede hårdt ud med skoleidrættens forårsfestival i Svendborg. Det er et arrangement som
finder sted i de fleste kommuner, hvor der er fokus på de idrætter, som normalt ikke får mest
opmærksomhed. Skydning har ikke tidligere været på programmet, men i år har vi været med både i Ringe,
Odense og Svendborg. Det er en rigtig god mulighed for at vise idrætten frem, og tilbuddet er rettet mod 6.
klassetrin på tværs af den enkelte kommunes skoler.
De aktiviteter, vi har haft med, har været rimeligt forskellige. I Odense sørgede Dalum Skytteforening for, at
deltagerne fik mulighed for at skyde både 50 meter riffel og 15 meter pistol. I Ringe hjalp Sødinge
Skytteforening, så deltagerne kunne skyde med luftrifler ved pr-traileren og få en introduktion til biatlon.
I Svendborg var vi indendørs på to tennisbaner med IR-rifler. Der var hjælpere fra Ollerup Skytteforening,
Tved Skyttekreds, Brændeskov/Brudager Skytteforening og Svendborg Skyttekreds. Der kom 24-25 børn ad
gangen, som blev udsat for disciplinen biatlon-stafet, som blev opfundet til lejligheden. Det fungerede rigtig
godt takket være hjælperne fra foreningerne. De fleste af deltagerne havde ikke tidligere prøvet at skyde,
men der var dog også nogle, som enten gik til skydning i forvejen eller havde deltaget i skoleskydning.
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Deltagerne virkede til at have en god dag, og det fungerede rigtig godt med hhv. en løberute, en strafrute og
skydebane på tennisbanerne. Vi vil meget gerne deltage i tilsvarende arrangementer fremadrettet, da det
giver en god mulighed til at vise, hvad skydeidrætten går ud på.
Husk at alle fynske skytteforeninger gratis kan låne pr-traileren, IR-rifler og/eller IR-pistoler til arrangementer,
hvor der er mulighed for at vise idrætten frem. IR-våbnene reserveres ved henvendelse til mig på mail:
charlotte.jakobsen@dgi.dk PR-traileren reserveres via: www.dgi.dk/skydning Søg efter pr-trailer i søgefeltet,
så er det øverste punkt, der kommer frem. Ca. en uge før traileren skal bruges, skal man kontakte mig for at
aftale nærmere omkring afhentning af traileren. Traileren står normalt ved kontoret i Højby.

SKV-kursus
Den 11. juni kom Alice L. Bjerregaard fra SKV-kontoret i Vingsted til Middelfart og fortalte om alt, hvad der
har med SKV at gøre. Lige fra SKV-blanketterne, SKV’s arbejdsgang, diverse pligter, godkendelser og regler
vedr. transport, opbevaring, import osv. af våben og ammunition. Derudover var der rig mulighed for at stille
spørgsmål, hvilket deltagerne benyttede sig af.
Alice er blandt de absolut mest kompetente i landet, når det gælder SKV, og hun delte gavmildt ud af sin
viden.
Jeg har ikke tidligere været i Middelfart Skytteforening, men faciliteterne var gode og lå rigtig hyggeligt med
skov omkring, og Søren Rye Rasmussen sørgede for, at der ikke manglede noget.
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Skydebaneforeningen Danmark
Skydebaneforeningen Danmark har afholdt generalforsamling. Den var rimelig udramatisk, men stadig med
nogle gode debatter, så tjek beretningen og beslutningsprotokollen her:
https://mimer.dgi.dk/offentlig/D82667EF-003
og her:
https://mimer.dgi.dk/offentlig/219FE5D7-001
Der var stor interesse for at diskutere, hvordan de midler, Skydebaneforeningen Danmark har til rådighed,
fremadrettet skal anvendes for at gøre den størst mulige forskel. Det var oppe til debat, om man f.eks. skal
tilbageholde midlerne i en periode for efterfølgende at have større beløb at arbejde med, eller om det er
bedre at gøre som hidtil. Det blev også diskuteret, hvordan man kan skabe en bedre dialog med
skytteforeningerne, og der var åbenhed mht. muligvis i samarbejde med DGI Skydning at udvide det
eksisterende nyhedsbrev.

Skydebaneforeningen Danmark har også afholdt en workshop over temaet drift af skydebaner. Der blev lavet
brainstorminger, som skydebaneforeningen tager til efterretning. Herudover var der oplæg om hhv.
aktiviteterne i Helle Skytteforening og Kongsbergs elektroniske anlæg.
Det er også blevet offentliggjort, hvilke foreninger, der er kommet med i ”Projekt fremtidens skydebaner”.
På landsplan er der totalt udvalgt fem meget forskellige projekter. Fyn er repræsenteret ved Krarup/Espe
Skytteforening, som i samarbejde med Espehallen skal bygge nye faciliteter, hvor der både skal være
handicapvenlige forhold og mulighed for at anvende lokalerne til andet end de klassiske skydediscipliner.
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Workshop træningskultur
Hva’ sir du? – Har du styr på kommunikationen? Var overskriften på årets anden workshop, som primært
omhandlede foreningernes interne kommunikation, for der er rigtig mange parter at tage højde for, f.eks.
bestyrelse, instruktører, forældre og medlemmer. Alle parter skal gerne kunne fungere sammen på en god
måde, men hvad kræver det at få det til at fungere?
Der var færre deltagere på workshoppen end tidligere, så denne gang var der ikke noget gruppearbejde, men
derimod rigtig meget fælles diskussion samt et par små øvelser.
Deltagerne var som altid aktive og kom med rigtig mange gode input, og jeg håber meget, at vi ses igen til
den næste workshop, som jeg lige nu arbejder på at få arrangeret. Der er flere forskellige temaer i spil, men
der kommer nærmere information hurtigst muligt. Husk at man er velkommen til at deltage, uanset om man
har været med tidligere eller ej.

Foreningsmøder Tommerup, Fj. Harndrup og Allested/Vejle, Nr. Broby
Jeg har det sidste stykke tid været til nogle meget forskellige foreningsmøder i de tre nævnte foreninger.
I Tommerup er der lige nu meget dialog omkring faciliteterne og samarbejdet med hhv. hallen og kommunen.
I Fj. Harndrup er der ved siden af den almindelige skydning mulighed for at deltage i et træningsprojekt en
gang om måneden. Her blev der bl.a. fra forældrene efterlyst en bedre kommunikation mellem trænerne i
hhv. den daglige træning og træningsprojektet.
I Allested/Vejle, Nr. Broby vil man gerne have, at der sker noget. Foreningen har gjort en del tiltag for at gøre
opmærksom på, at de også er der, så bl.a. nye tilflyttere bliver inviteret forbi skytteforeningen til en gratis
prøvegang. Det har bidraget til en fornuftig medlemsfremgang i foreningen, hvilket både stiller større krav til
instruktørerne og til bestyrelsen. Derfor talte vi meget om mulighederne for at uddanne hjælpetrænere,
trænere og foreningsledere.
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Samarbejde med Odense kommune
Vi har tidligere samarbejdet med Odense kommune om at introducere nogle voksne for nye aktiviteter, f.eks.
i forbindelse med rygestopforløb. Vi har nu haft en anden gruppe voksne med på skydebanen med et mål om
at få dem integreret i foreningslivet.
I Pårup fik de mulighed for at skyde 15 meter riffel, og det var tydeligvis en rigtig god oplevelse med nogle
meget imødekommende instruktører. Foreningen starter op efter sommerferien den 15. august.
Ugen efter fik den samme gruppe af voksne mulighed for at skyde både 15 meter riffel og 15 meter pistol i
Dalum. Der kom ikke helt så mange deltagere, men de, der kom, fik helt sikkert en god oplevelse, hvor der
var masser af tid til og fokus på den enkelte.
Vi har en god dialog med konsulenterne i Odense kommune, så det er muligt, at der kommer tilsvarende
tiltag igen. Det er også gavnligt for de lokale skytteforeninger, at kommunen ser muligheder for forskellige
typer af samarbejde med skytteforeningerne.

Sidst men ikke mindst vil jeg ønske alle en rigtig god sommer. Skydeudvalget holder sommerpause, men
starter op med første møde de 16. august. Der er som altid deadline for indsendelse af ansøgninger 14 dage
før.
Herudover vil jeg opfordre alle til at komme forbi pr-traileren, når den tager Fyn Rundt med de
bevaringsværdige skibe. Turen er som følger: Søndag den 24. juli Nyborg. Mandag den 25. juli Kerteminde.
Onsdag den 27. juli Assens. Torsdag den 28. juli Marstal. Fredag den 29. juli Svendborg.
Såfremt nogle ønsker at hjælpe, mangler der mandskab til tirsdag den 26. juli i Middelfart. Traileren kommer
kun til Middelfart, hvis jeg får henvendelser fra personer nok til, at vi kan gennemføre, og det har jeg ikke
endnu.
Husk at I altid er velkomne til at kontakte mig på charlotte.jakobsen@dgi.dk eller 21292537.

God sommer
Charlotte
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