Højby, den 20. august 2019

Konsulentens klumme
Sommeren er ved at være ovre, og det er blevet tid for en klumme. Jeg håber, I har nydt det gode vejr, og at
I har haft rigtig mange gode timer på skydebanerne.
Vi har haft et travlt forår med mange møder og især rigtig mange skydelederuddannelser. Husk at de nye
regler med krav om, at der skal være en uddannet skydeleder til stede, når der skydes, var gældende fra 1.
juli. Vi tilbyder i næste halvår udelukkende skydelederuddannelser, hvis vi ved, der er en konkret interesse,
så kontakt mig på charlotte.jakobsen@dgi.dk hvis det er tilfældet.
I løbet af sommeren har der været en masse aktiviteter til mange forskellige målgrupper. Vi har haft
skydeskole for juniorjægere, biatlonstævne, bueworkshop, 200 meter sommertræning, BK/JUN træningsdag
og mange andre spændende tilbud.
Klummen er lang denne gang, for her får du chancen for at læne dig tilbage og læse om en masse af det, der
er sket inden for skydning på Fyn det sidste stykke tid.

Biatlonstævne
Denne gang starter jeg med det sidste, for søndag den 18. august afholdt vi i samarbejde med Vissenbjerg
Skytteforening biatlonstævne i Skallebølle.
Der kom 30 deltagere. Nogle var rutinerede biatleter, som kom for at indsamle point til biatlonligaen, mens
andre aldrig havde prøvet at skyde før, men var vant til at løbe.
Vissenbjerg stillede med en rigtig flot portion hjælpere, som sørgede for, at det hele fungerede. Laurids
Høegsberg bidrog som ekspert i biatlon, så vi var helt sikre på, at alt forløb som det skulle, og Vissenbjerg
Skytteforening er jo også meget rutinerede i at afholde stævner i de klassiske skydediscipliner.
Tilbagemeldingerne har været rigtig positive. Deltagerne havde en god dag, og der var mange – både af de
rutinerede og af de nye – som tilkendegav en interesse for at deltage i et lignende arrangement igen. I første
omgang arbejdes der på at sikre underlaget på løberuten, så det forhåbentlig kommer til at være mere jævnt
at løbe på fremadrettet. Vi håber meget på at kunne afholde biatlon igen til næste år for endnu flere
deltagere.
Vissenbjerg Skytteforening står i første omgang klar til at modtage interesserede mandage og onsdage fra kl.
18.30, da foreningen meget gerne vil etablere en biatlonafdeling. For øjeblikket har foreningen kun et enkelt
medlem, som udelukkende dyrker biatlon, så der er plads til mange flere.

Skydeskole for juniorjægere
Lige før sommerferien afholdt vi den første skydeskole målrettet juniorjægere. Deltagerne var mellem 9 og
13 år. De havde en stor interesse for jagt, men er endnu for unge til selv at tage jagttegn. Det er ikke dem
alle, der i forvejen går til skydning, men et par stykker er vant til at komme i den lokale skytteforening.
De fleste af deltagerne havde i forvejen prøvet at være med på jagt, så de vidste godt en del om, hvordan det
foregår, men der var også en masse nyt.
Weekenden bød på en blanding af riffelskydning på 50 meter både med og uden kikkert og magasin,
hundearbejde, oplæg om skydeteknik, teori om det at gå på forskellige typer af jagt, bueskydning,
overnatning i telt, skydning med skydestok, tørtræning efter lerduer og meget mere.
Det blev en rigtig god weekend, hvilket blev understreget af, at deltagerne opfordrede os til at holde noget
tilsvarende igen og gerne i en hel uge i stedet for kun en weekend.
Der skal lyde en stor tak til hjælperne. Uden Jer ville det ikke have været muligt at få arrangementet afholdt.
Hvis man som juniorjæger er interesseret i at gå til skydning, har Svendborg Jagtforening træning hver onsdag
i Rødskebøllecentret.
Vi er rigtig glade for den gode erfaring med en temaskydeskole, og afholder gerne lignende igen. Hvis du har
en god ide, kan jeg kontaktes på: charlotte.jakobsen@dgi.dk

Skydelederuddannelser
Vi har i alt afholdt 12 skydelederuddannelser på Fyn, siden uddannelsen blev klar sidst i januar, hvilket er
virkelig mange og også flere, end vi fra start havde turdet håbe på. Det betyder, at der alene på Fyn er mere
end 200 deltagere, som har været på skydelederuddannelsen i løbet af mindre end fem måneder.
Det har været helt fantastisk at se den gode opbakning, og det er rigtig godt at vide, at man i
skytteforeningerne på Fyn har så stor interesse i at gøre tingene rigtigt og overholde
sikkerhedsbestemmelserne og lovgivningen.
Stor tak til de tre undervisere Asbjørn, Peter og Kurt for stor fleksibilitet og god indsats. Alle evalueringer har
været gode. Jeg har selv deltaget på to af uddannelserne, og der har jeg også kun oplevet, at alt kørte, som
det skulle.
Det næste halve år udbyder vi udelukkende skydelederuddannelsen på efterspørgsel, så hvis du eller din
skytteforening er interesserede i et kursus, kan I kontakte mig på charlotte.jakobsen@dgi.dk

Sommertræning på 200 meter
I år har der ikke været nogen undskyldning for ikke at komme ud at skyde i løbet af sommerferien. I år var
der nemlig arrangeret sommertræning på 200 meter hele tre gange, hvor man for kun 30 kr. kunne komme
og prøve at skyde langdistance. Prisen var inkl. ammunition, og man kunne deltage i op til to skydninger pr.
aften. Der var også mulighed for at låne en riffel, hvis man ønskede det.
Det viste sig at være en stor succes med flere og flere deltagere fra gang til gang. Alene den sidste aften var
der 25 deltagere, som i alt skød 40 skydninger.
Langdistance er generelt en disciplin, hvor deltagerantallet er faldende, men træningen hen over sommeren
har tydeligt vist, at der er en interesse for det.

Workshop om bueskydning
Vi har nu fået afholdt den første bueworkshop på Fyn. Den fandt sted den 23. juni i Nyborg, men så de 13
deltagere kunne nå hjem i god tid til Skt. Hans festerne om aftenen.
Vi importerede undervisere fra hhv. Sønderjylland og Midtsjælland, og deres fælles erfaringsgrundlag betød,
at der var svar på alt, hvad der opstod i løbet af dagen.
Workshoppen handlede meget om, hvordan man kan komme fra start med bueskydning i sin egen forening.
Derfor var det heller ikke udelukkende medlemmer fra skytteforeninger, der deltog, selvom de udgjorde
hovedparten af deltagerne.
I løbet af workshoppen var der gode råd til og information om udstyr, hvordan man kan tiltrække medlemmer
og meget mere. Deltagerne fik også mulighed for selv at afprøve bueskydning, for der blev sat en bane op på
Nyborg Skytteforenings indendørs 25 meter bane.
Det næste, vi arbejder på, er at kunne udbyde en hjælpetræneruddannelse.

Bueskydning – Herrested Skytteforening
Allerede sidste år henvendte Herrested Skytteforening sig og var interesseret i at låne udstyr til så småt at
afprøve bueskydning som fast aktivitet i skytteforeningen, dog i første omgang kun om sommeren. Stille og
roligt har foreningen erfaret, at der begyndte at komme medlemmer, som udelukkende deltog i
bueskydningen.
I år har Herrested taget næste skridt og indkøbt udstyr selv bl.a. med støtte fra DGI og DIF’s foreningspulje
samt DGI Fyn Skydnings Udviklingspulje. Der vil fremover blive mulighed for at skyde bue både om sommeren
og om vinteren.
Det betyder, at foreningen nu gør et stort arbejde for at vise aktiviteten frem. Lørdag den 17. august deltog
foreningen i skytte-skydedag i Lombjerge med bueskydning og igen den 26. september vil der være mulighed
for både at se og prøve bueskydning i Ørbæk Midtpunkt, når der er frivillig-uge.
Vi ser rigtig gerne, at bueskydning bliver mere udbredt på Fyn. Derfor vil jeg også meget gerne hjælpe, hvis
der er interesse for at starte noget op, låne udstyr eller andet. For et par måneder siden var jeg i Ringsted,
da foreningen der har fået rigtig mange medlemmer i bueskydning, så der er en del gode erfaringer at trække
på.

Foreningsudviklingsforløb Kerteminde
Kerteminde Skytteforening startede sidste år på et foreningsudviklingsforløb, som nu er afsluttet. Målet var
i første omgang at begynde at tilbyde en månedlig ekstratræning for foreningens juniorskytter, men i løbet
af forløbet skiftede foreningens fokus til at handle om at tiltrække nye skytter, gerne til BK-klassegruppen.
Kerteminde Skytteforening skyder udelukkende i vintersæsonen, men valgte tæt på opstarten at gøre mere
end tidligere for at sikre synliggørelse i lokalområdet. Flere af bestyrelsesmedlemmerne stod f.eks. en dag i
den lokale SuperBrugsen og uddelte gavekort til en gratis prøvetræning.
I løbet af vintersæsonen kom der nogle nye medlemmer, og der er lagt en plan for, hvordan man i
skytteforeningen i endnu højere grad end tidligere kan gøre positivt opmærksom på, at den er der. Et af de
kommende tiltag er, at et af de yngre medlemmer i foreningen vil begynde at producere små videoer, som
kan lægges på Facebook og være med til at vise, at der sker en masse sjove og spændende ting, når man går
til skydning.

Hædringsfest
Endnu et nyt tiltag i år er hædringsfesten, hvor vindere fra DM i hhv. indendørssæsonen 2019 og
udendørssæsonen 2018 blev hædret for de flotte resultater samt opmuntret til fremadrettet at fortsætte
den gode indsats. Alle de fremmødte Danmarksmestre fik et håndklæde samt en guldnål i gave.
Der var rigtig god opbakning til festen, som også rummede trænere, forældre, søskende og enkelte
bedsteforældre. Festlokalerne i Skallebølle blev presset maksimalt på kapacitet.
Skydeudvalget har besluttet at afholde en hædringsfest igen til næste år, så nu er det med at give den alt til
DM, så der kan komme lige så mange deltagere eller flere.
Det er langt fra alle skytter, som deltager i stævner, men det er en rigtig god måde at få skabt et fællesskab
på tværs af foreningerne, og de mange Danmarksmestre vidner om, at skytterne på Fyn ofte klarer sig ret
godt.
En af de store ildsjæle blev også hædret, da Anders Hansen fra Horne fik overrakt den individuelle pokal fra
DGI Fyn Skydning.
Som et ekstra krydderi havde Jan Ø. Jensen fået lov at låne Margrethekæden, som han lige nu er indehaver
af. Margrethekæden er noget helt særligt, og der er ganske specielle regler for, hvordan man kan vinde den.
Dem forklarede Jan, så der forhåbentlig er mange flere fynboer, som fremadrettet stiller op for at vinde
Margrethekæden.

Diverse møder
Siden den sidste klumme har der både været aktivitetsmøde på landsplan og formandsmøde i Vingsted. Der
har også været skytteårsmøde her på Fyn. Her vil jeg i høj grad henvise til referatet, som kan findes på
hjemmesiden: www.dgifynskydning.dk
Skydeudvalget blev genvalgt – dog er Bent Knudsen fra Bullerup stoppet som suppleant. Han er blevet afløst
af Kim Aalund fra Kullerup/Refsvindinge.
Ud over den normale dagsorden var der to gæsteoplæg ved hhv. Christian Kjær Pedersen om finansiering og
fundraising i forbindelse med nybyggeri af skydebaner i Thisted og Henrik S. Møller om vandel.
DGI Fyn Skydning har nogle pokaler, som altid uddeles i forbindelse med skytteårsmødet. Årets forening blev
Svendborg Jagtforening. Det er en rigtig stor forening, som også er meget aktiv – både i den daglige træning
og med kursusafvikling og –deltagelse. Foreningen har udover jagtrelaterede aktiviteter også en
pistolafdeling.

Den individuelle pokal gik til Anders Hansen fra Horne. Han var forhindret i at være til stede, da han var til
stævne på Samsø med en gruppe af foreningens medlemmer. Anders fik i stedet pokalen overrakt i
forbindelse med hædringsfesten, hvor han ligeledes deltog med nogle af sine skytter.
Sidst men ikke mindst vil jeg fremhæve, at Emma Klinck fra Horne, fik overrakt en Sauer riffel, som hun via
Projekt Ung nu kan låne i op til to år betinget af den fortsatte deltagelse i Projekt Ung. Om to år bliver riflen
overrakt til den næste Projekt Ung skytte, som ikke har sin egen riffel til langdistanceskydning og derfor kan
have god gavn af at låne en.

BK/JUN Træningsdag
Lørdag den 22. juni var der BK/JUN træningsdag i Elmelunden. Det var en dag, hvor der var fokus på at træne
skydning og lære den gode teknik. Der blev ikke skudt serier, men der røg alligevel ganske mange skud af
sted.
Der var indslag med mentaltræning, balance, koncentration, samarbejde, sigte, aftræk, vejrtrækning,
skydestilling, indstilling af riflen, brug af træningsdagbog og meget mere.
Vi arbejder lige nu på at få fastlagt nogle datoer, så vi kan tilbyde noget lignende på mere regelmæssig basis
– i første omgang for riffelskytter, da der ikke var tilmeldt nogen pistolskytter til træningsdagen. Det kommer
der nærmere om snarest muligt, for det var helt tydeligt, at børnene havde god gavn af både at få trænet, at
der var god tid til at prøve nogle ting af, men også at mødes med andre med samme interesse i nogle
afslappede rammer, som ikke er der i samme grad, når der er stævne.

Foreningsbesøg Nr. Esterbølle
Den 28. maj var jeg på foreningsbesøg i Nr. Esterbølle. Jeg har aldrig tidligere været der, men blev taget rigtig
godt imod. Jeg kom på en dag, hvor der både var træning i skytteforeningen og for de jægere, som
skytteforeningen samarbejder med.
Først fik jeg en rundvisning på 15 meter banerne, hvor der er et rigtig lyst og indbydende opholdslokale samt
20 baner i stueplan. Det er jo helt fantastisk og rummer bestemt mange muligheder.
Efterfølgende tog vi til udendørsbanerne, som ikke ligger ret langt derfra. Her var der både mulighed for at
skyde 50 meter og 200 meter.
Vi fik en god snak om, hvordan det går i skytteforeningen, og hvilke potentialer, der skal udnyttes bedre.
Fornylig har der været en artikel i Ugeavisen Nordfyn med den tidligere formand, som også havde
kassevagten den dag, jeg var forbi.

Træningsdag pistolterræn
Vi vil gerne sikre nogle gode træningstilbud til de forskellige målgrupper, som findes under DGI Fyn Skydning.
Derfor prøver vi i år at arrangere nogle træningsdage. De kan have forskellige temaer eller være målrettet
bestemte klassegrupper.
Et eksempel er den tidligere omtalte træningsdag for BK/JUN skytter. Et andet eksempel er en træningsdag
målrettet pistolterræn, som blev afholdt i samarbejde med Lunde skytteforening. Der var rigtig god tilslutning
til træningsdagen fra både rutinerede og nye pistolterrænskytter.
Vi vil rigtig gerne arrangere flere af denne type dage og arbejder lige nu på det, men hvis du har ønsker til
tema eller indhold, kan jeg kontaktes på charlotte.jakobsen@dgi.dk

Workshop – Det taktiske i skydning
Vi har afholdt årets anden workshop om træningskultur. Denne aften blev anekdoternes aften, da der var
rigtig mange gode og mindre gode eksempler på, hvornår de taktiske forberedelser – ofte i
konkurrencesituationer – enten har været gavnlige eller mangelfulde.
Det taktiske i skydning er netop noget af det, der ofte overses. Nogle gange er der måske ting eller situationer,
som kan virke åbenlyse – men så måske ikke helt alligevel. Det er en rigtig god ide at have tænkt over det på
forhånd, så man er forberedt. Både når planen holder, og når den ikke holder, fordi der sker et eller andet
uforudset eller nærmest utænkeligt.
Det kan være en rigtig god ide at tale med skytterne på forhånd om, hvad der f.eks. kan opstå, når man er til
konkurrence. De skal kende reglerne, og der skal allerede på træningsbanen tales om, hvordan forskellige
situationer kan håndteres, så skytterne er godt forberedt.
Som skytte er det rart at have styr på forskellige mulige strategier helt fra start, så man ved, hvordan man
skal gøre i en konkurrencesituation, hvor man muligvis er lidt mere presset end til træning.
I løbet af aftenen kom der rigtig mange gode eksempler frem, og det gav rig mulighed for sparring og
erfaringsudveksling blandt de fremmødte trænere.

Stort og småt
Vi arbejder på rigtig mange forskellige typer af arrangementer for tiden, så hold øje med aktivitetsmailen,
hjemmesiden www.dgifynskydning.dk og DGI Fyn Skydnings side på Facebook. Det er der, vi annoncerer de
aktiviteter, vi tilbyder, efterhånden som de er klar til at blive udbudt.
Lige nu har vi Træner 1 riffel: www.dgi.dk/201916743020
Og Træner 1 pistol: www.dgi.dk/201916743021
Begge uddannelser afholdes i oktober. Husk, at DGI Fyn Skydning giver tilskud på op til 50 % af
uddannelsernes pris til fynske skytter mod forevisning af afslag på tilskud fra kommunen. Afslaget sendes til
mig.
Vi skulle gerne være klar med den nye Træner 2 pistol uddannelse i starten af 2020. Det er et krav, at man
har deltaget i Træner 1 uddannelse inden, så det er oplagt at tage den her i efteråret.
For øjeblikket er der masser af gode puljer at søge om tilskud og/eller lån:




Skydebaneforeningen Danmark giver rådgivning samt tilskud og lån i forbindelse med
skydebanefaciliteter.
DGI og DIF’s foreningspulje kan søges om alt muligt forskelligt. Læs mere her:
www.dgi.dk/foreningspuljen
Endelig er der også DGI Fyn Skydnings udviklingspulje, som indtil videre kan søges i indeværende år,
så hvis du eller andre i din skytteforening har nogle gode ideer, er det et godt tidspunkt at skride til
handling. Jeg kan kontaktes for nærmere information.

Jeg kommer også meget gerne forbi din skytteforening på et foreningsbesøg.
Om sommeren er der altid højsæson for udlån af udstyr til events af forskellig karakter. Husk, at der er
mulighed for at låne både IR-våben (riffel/pistol), pr-trailer (luftrifler samt en luftpistol), airsoftudstyr
(pistoler) samt buer.
Jeg vil som altid gerne høre fra alle, der har ideer, spørgsmål eller lignende på charlotte.jakobsen@dgi.dk
eller tlf. 21292537.
Mange hilsner Charlotte

