Referat skydeudvalgsmøde 4. juni 2018
Mødestart kl. 16.30 på landsdelskontoret i mødelokale 6. timers-stuen i stueplan.

Deltagere:
Skydeudvalgsformand Rolf Dejløw, Mette Sukstorf, Ken D. Poulsen og idrætskonsulent Kim N.
Bay.

1. DGI Skydnings Aktivitetsmøde – opfølgning
a. Der er en ledig plads i Riffeludvalget på landsplan. Vi skal finde en som er
langdistance. Søren Skov og Peter Hansen Storstrømmen kunne være et
bud.
Kim følger op på kandidaturet for at repræsenterer os på landsplan.
b. Procesopgaven blev uddelt fra de forskellige landsdele på hvilke områder der arbejdes på pt og hvorfor.
Der var udtrykt af svarene, at der ikke er mål om flere medlemmer, men
fusionsaftalen indeholder mål om 2.000 flere medlemmer af de oprindelige 25.000 på landsplan, som sidenhen er ændret til 20.000.
c. Forslag/debatemner kunne finde en ny procedure for ændringer til skyttebogen til det årlige aktivitetsmødet. Proces frem til aktivitetsmødet
frem for metoden som benyttes nu.
d. Vores forslag om skydning i flere klasser blev trukket, men ideen er sået
og ikke afvist.
2. Idræt på fælleden 16. juni 2018 i Holbæk – status
a. IR-biatlon gennemføres af tidtagning og atletikklubben samt Kim og Sophia.
b. Knabstrup kommer med airsoft, som skydes i pr-traileren.
c. Ingen andre har meldt sig som hjælpere fra udvalg og kompetencegrupper samt skytteforeningerne i Holbæk Kommune til at lave synlighedstiltag for skydning
d. Kim afmelder øvrige planlagte tiltag til stævneledelsen, som forventer
1.600 gymnaster og 600 håndboldspillere, måske også noget fodbold.
e. DGI Forventer det bliver en tilbagevendende begivenhed, så vi forsøger
igen næste gang med de øvrige aktiviteter, som kan bringe synlighed til
DGI Skydning og skytteforeningerne.
3. Fejring af landsdelsmestre – planlægning af aktiviteter evt. på Kildegaardshallen
og indkøb af pokaler fx https://www.jef.dk/da/product/vandrepokaler101_7/vandrepokal-i-soelv-285-mm
a. IR-våben som aktivitet i hallen
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b. Individuelle medaljer uddeles foreningsvis på dagen sammen med 1 diplom til foreningen med angivelse af landsdelsmestrene.
c. Pokal og diplom uddeles til foreningen og holdskytterne.
d. Indbydelse tilrettes fra sidst og sendes til godkendelse. Familie og foreningsmedlemmer kan tilmelde sig.
4. Ønskede aktiviteter for efterår 2018 – planlægning
a. Rolf ønskede belysning af hvilke opgaver bydes der ind på.
Utilfredshed med ikke at blive spurgt i sommeren 2017 om Kims projektlederrolle af bueskydning for landsplan. Er der foretaget foreningsbesøg? Hvilke opgaver bydes der ind på?
Kim, som udgangspunkt målstyring og strategiske indsatser, herunder
foreningsbesøg og fx netværksmøder kommunevis. Understreger at ikke
alle foreninger ønsker besøg, opfatter det som kontrol, da de ikke er
vant til det fra tidligere. DGI lokalt har ikke myndighedsbeføjelser.
Kim, projektlederrollen for bueskydning er ikke en del af arbejdstiden i
Midt- og Vestsjælland, og afregnes fra landsplan via DGI Midt- og Vestsjælland.
b. Bestyrelsen ønsker øget fokus på relationsstyrke (Rød, gul grøn), altså
kontakten med foreningerne. Hvor mange foreninger har vi haft kontakt
med det seneste år? Kim undersøger antallet.
c. Rolf, vi mangler registrering af aktivitetsdeltagere, har fået en opgørelse
på bestyrelsesmødet. Vi skal registrerer alle indberettede stævner. Øvrige idrætter indberetter alt hvad foreningerne laver, og det tæller til
landsdelens samlede økonomi.
Kim, vi registrerer efter vejledningen, og kan medtage de aktiviteter vi er
medarrangører af, fx Åbent Stævne og Søskov samt LDM og turneringerne med aktivitetsdeltagere. Dvs. et skyttenummer tæller en gang pr
stævne eller tuneringer uanset antallet af skydninger. Lokalforeningsstævner registreres ikke, kun deres indberettede resultater herunder
klubmesterskaber og lokale turneringer/stævner. Kim har for et par måneder set på det sammen med afdelingslederen, da landsplan og andre
landsdele registrerer anderledes. Der er fokus på hvor meget der skal registreres, blandt andet i den administrative evalueringsgruppe. Kim vender problematikken med afdelingslederen igen.
d. Rolf, Vi bør have 10 gode tjekpunkter i skytteforeninger som konsulenten kan komme rundt med, så foreningerne har styr på sikkerhed, SKV
og EU regler.
Kim, det må ikke bære præg af kontrol men en hjælp.
Rolf, Det skal bære præg af rådgivning.
e. Eksempler på logbøger og registrering af brug af våben i foreningerne,
hvad findes der allerede i foreningerne.
f. Nye aktiviteter, som ikke rammer dem med skyttenumre som måske kun
er 10% af medlemsskaren. Ny stævneform.
g. Event, aktiviteter vi kommer ud med og laver aktiviteter med aflønning
af instruktører.
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h. Fastholdelse, hvordan, der er langdistancebaner nok. Nordisk på 50 m i
2017 gav godt for de unge skytter, men har ikke deltaget til de åbne
stævner i 2018.
i. Økonomi, støtte til foreningerne skal aftales med aktiviteter og udvikling. Skal kunne holdes op i mod indsatser sammen med DGI efterfølgende, for at yde direkte støtte. Synlighed og flere medlemmer er vigtigt.
5. Investeringer vi ønsker - også med inspiration fra de andre landsdele
a. Netværkspokaler kommunevis
b. Roll-up/beachflag til foreninger som vi holder aktivitet sammen med.
Foreningsnavn og logo.
c. Renovering af pr-trailer
d. Tilbud til at prøve 200 m til Klar til DM
e. Ønskeliste startes op, indsendes til Kim så listen opdateres løbende.
6. Budget 2019 – gennemgang
a. Junior og ungskyttekurser, øst landsdele kontaktes for at få noget lavet
lokale kurser.
7. Eventuelt
a. Rolf Deltager i Skydebaneforeningens DK generalforsamling. Kim tilmelder.
b. SKV seminar i september med politikredsene og Alice fra SKV.
c. Fra stævneudvalget ønskes mere socialt samvær ved vores DGI stævner.
Oplæg til fællesspisning til vore stævner. LDM sommer bliver på Skydebane Vest, og er forespurgt om muligheden allerede i år.
Næste møde planlagt til 13. august 2018 kl. 16.30 på kontoret i Roskilde.

Referent: Kim Bay
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