Vingsted d. 8. april 2019

Referat Aktivitetsmøde DGI Skydning
Dato:

Lørdag den 11. maj kl. 10.00 – 17.30

Sted:

Vingsted Hotel og Konferencecenter

Deltagere:

DGI Skydning Landsdeles repræsentanter
DGI Skydning SL, pistoludvalg, riffeludvalg, samt gæster fra DGI Skydning kompetencegrupper.
Skydeledelsen:
Lars Høgh (LH),
Henrik S. Møller (HSM),
Henrik Noppenau Lytzen (HNL)
(HFN),
Peter Buus Larsen (PBL),
Kim Bitsch (KB),
Michael Brandt (MB)
Landskontoret:
Lasse R. Pedersen, Jakob Nielsen, Martin Højsgaard.

Dagsorden:
1.
2.

Velkomst
Politisk orientering
- Nyt fra våben dialogforum
- Status Nye Målgrupper (Bueskydning – Airsoft – Jægere)
- Skydelederuddannelse (ikke krav om at Jægere skal have DGI uddannelse)
- Medlemstal 2018
- Skole DM i Skydning
3.
Status Fusionsaftalen
4.
Drøftelse af gruppe 1 forslag fælles riffel og pistol til skyttebog
5.
Valg til Skydeledelsen DGI Skydning
- Formand Lars Høgh er på valg.
- Formand pistoludvalget, Michael Brandt.
6.–11. Disciplinopdelte møder, henholdsvis riffel og pistol
12.
Opsamling fra disciplinopdelte møder
13.
Evt.
Se næste side..
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Dagsorden:
1.

Velkomst

Forhandling/Beslutning/Ansvarlig/Tidsfrist:
Valg mødeleder, orientering om praktiske forhold.
Lars Høgh, formand DGI Skydning bød velkommen og
forslog Jens Bo Laursen som mødeleder for mødet. Jens
Bo blev valgt som mødeleder.
Hanne Lene, formand for Hovedbestyrelsen i DGI deltager
som gæst.
DGI Skydning har modtaget en indstilling fra DGI Vestjylland på uddeling af Skytternes Ærestegn til Preben Pedersen, Skjern Skytteforening. Preben Pedersen tildeles
Skytternes Ærestegn.

2.

Politisk orientering

2.1 – Nyt fra Våben dialogforum
Lars Høgh orienterede kort om status fra Våben dialogforum. Generelt mener DGI skydning at man er landet på
et fornuftigt sted mht. logningskravet og skydelederprøven.
DGI skydning har bragt op for ministreret at de mange
SKV godkendelser (1-2-3-6) måske er spild af frivilliges
tid med håndtering af alle de godkendelser, hvorfor man
har opfordret til en mere enklere tilgang til området.
EU's våbendirektiv betyder øget mærkningskrav på flere
våbendele.
2.2 - Status Nye Målgrupper (Bueskydning – Airsoft – Jægere)
Kort gennemgang og status på de nye målgrupper. Det er
nu at landsdelene skal tage over og implementere de nye
målgrupper i landsdelene.
2.3 - Orientering om Skydelederuddannelse – hvor
mange har taget prøven, hvor mange har deltaget i kursus, onlinekursus, hvem skal have bestået prøven og
hvilke organisationers prøver gælder, f.eks. jægere der
skyder alene på en DGI bane m.m.
2509 personer har pt gennemført skydelederprøven.
Der er ingen central registrering af hvem der har bestået
prøven. Foreninger kan evt. bede om at modtage kopi af
beviset for bestået prøve af deres skydelederprøver.
DGI Skydelederprøve gælder kun for DGI Skydning og de
aktiviteter som udbydes her under. Dvs. er Jægere som
lejer en skydebane og er alene på denne og udøver deres
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aktivitet, er det jægernes regler der gælder. Dog kan ejeren af skydebane påkræve at der skal være en skydeleder
på banen med godkendt DGI Skydelederprøve.
2.4 - Status på DGI Skydnings medlemstal for 2018
Skydning har en mindre nedgang på 1241 medlemmer fra
2017 til 2018, primært i ungdomsgruppen. Det er vigtigt
for skydesporten i DGI at denne udvikling vendes. Det
skal alle have for øje og hjælpe til med. Gerne med øje
for nye muligheder og samarbejder, f.eks. med Esport.
2.5 - Skole DM i Skydning – hvordan udnytter vi potentialet for at få flere medlemmer
Kort information om årets turnering. Der er kommet nye
materialer med konkrete tilbud som foreningerne kan
bruge over for eleverne, som gør det nemt at tilbyde eleverne at fortsætte i foreningen.
3.

Status Fusionsaftalen

Med 5 år tilbage af Fusionsaftalen mellem DDS og DGI,
skal der stilles skarp på at få fusionen godt i mål, så
skydning forsat efter aftalens ophør, vil være en prioriteret idræt i DGI.
Hvilke områder er fokusområder som landsplan og landsdele skal arbejde med? Hvad skal vi være opmærksomme
på? Hvad er målsætningen?
Hvordan arbejder vi med Fusionsaftalen på landsplan og i
landsdelene? Det er vigtigt at vi udnytter alle de ressourcer der er tilknyttet skydning og får mest muligt ud af
dem, for at skydning lykkes med Fusionen.
-

4.

Drøftelse af gruppe 1 forslag
fælles riffel og pistol til skyttebogen

Arbejd med de nye indsatser
Arbejd med foreningsudvikling
Landsdelene skal være katalysatorroller for
foreningerne

4.1 – DGI Skydning Pistoludvalg
Forslag til beslutning om ændret klassestruktur på pistoldiscipliner bilag 4.1
Fyn mener at den nye struktur mangler dynamik, og fjerner det med at arbejde sig op i systemet.
Sydvest og Midt og Vestsjælland mener at pudeklassen
bør opdeles i en klasse for henholdsvis børn og Fri, samt
at juniorklassen bibeholdes på de discipliner hvor den eksistere i dag, og stiller nedenstående ændringsforslag:
Ændringsforslag:
1 BK klassegruppe
1 JUN klassegruppe
1 FRI klassegruppe

Side 3

1 klassegruppe 1-hånd
1 klassegruppe 2-hånd
Ovenstående på disciplinerne: 15 meter og 25 meter Fin
og Std.
Ingen ændringer på Grov discipliner
Pistolterræn cal. 22, en juniorgruppe og en voksengruppe.
Afstemning af ændringsforslaget:
Ja: 126 stemmer
Nej: 28 stemmer
Beslutning:
Ændringsforslaget vedtaget
4.2 – DGI Nordjylland
Forslag om grundlæggende ændring af klasseinddeling efter alder bilag 4.2
Afstemning:
Ja: 112 stemmer
Nej: 44 stemmer
Beslutning:
Forslaget vedtaget
Tilpasset ift. vedtagelsen af forslag 4.1 på pistol
4.3 – DGI Fyn og DGI Midt- & Vestsjælland
Forslag om at give skytter med en alder svarende til at
skyde i klassegruppen Senior, mulighed for at vælge voksen Åben bilag 4.3
Beslutning:
Forslaget bortfalder med vedtagelsen af forslag 4.2
4.4 – DGI Skydning
Div. Tilretninger på baggrund af generelt tilpasning af
skyttebogen bilag 4.4
Afstemning:
Ja: 156 stemmer
Nej: 0 stemmer
Beslutning:
Forslaget enstemmigt vedtaget.
5.

Valg til Skydeledelsen DGI
Skydning

Formand Lars Høgh er på valg. Genopstiller.
Pistoludvalgsformand Michael Brandt er på valg. Genopstiller ikke som formand for Pistoludvalget. Kim Bitsch opstiller til posten som formand for Pistoludvalget.
Lars Høgh genvalgt som formand for DGI Skydning
DGI Midtjylland indstiller Kim Bitsch til formandsposten
for pistoludvalget
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Kim Bitsch valgt som ny formand for Pistoludvalget.
Emner fra landsdelene kan indstilles forud for, samt på
dagen.
Hanne Lene Haugaard fra Hovedbestyrelsen i DGI bringer
en hilsen til DGI Skydning.
6-11. Disciplinopdelte møder, henholdsvis pistol og riffel
6.1

PISTOL – gruppe 1 forslag:

6.1 – DGI Nordsjælland - BESLUTNING
Forslag om indførelse af ny disciplin 22Fri på 25m pistol
og terrænpistol, bilag 6.1
DGI Nordsjælland motiverede forslaget.
Pistoludvalget gør opmærksom på at våbentypen pt. ikke
kan godkendes i SKV, men med vedtagelse af forslaget
bør det blive muligt.
DGI Midt og Vestsjælland vil foreslå at det samtidig bliver
indført som en DM disciplin. Dette ligger ikke i forslaget,
da det bør have en aktivitetsberettigelse først. Programmet må ud og vise at der er skytter til det.
Det ønskes at teksten i forslaget ændres således at:
”hvor der i 22Fri må skydes med optiske/holografiske sigtemidler”, således må ændres til skal, så disciplinen adskiller sig fra øvrige.
Afstemning med ændring af teksten fra må til skal:
Ja: 120 stemmer
Nej: 32 stemmer
Beslutning:
Forslaget vedtaget.

Gruppe 2 forslag til debat:
7.

Valg PISTOL:
Valg til pistoludvalget

Ingen indkommende forslag

Sune Rongsted fra DGI Storstrømmen - er på valg - genopstiller.
Preben Pedersen fra DGI Vestjylland – er på valg – genopstiller ikke til en 2 årig periode.
Med Michael Brandts afgang som formand for pistoludvalget og Kim Bitschs valg til denne post. Er Kim Bitschs
post vakant for en 1 årig periode.
Preben Pedersen stiller op til den 1 årig post.
Michael Brandt stiller op til den ledige 2 årig post som
Preben Pedersen ikke ønsker genvalg til.
Alle tre kandidater vælges til Pistoludvalget.
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8.

PISTOL – Evt.

Landsdelshold
Pistoludvalget ønsker en debat om størrelser på landsdelshold som besluttes af Skydeledelsen, efter vedtagelsen af ny klassestruktur.
Der er opbakning til følgende elementer:
-

1 skytte fra hver klasse (undtaget FRI)
Ungdomshold fastholdes (BK – Junior)
9+1 for landsdelshold
4+1 for foreningshold

Pistoludvalget arbejder videre med input.
Præmieoverrækkelse
Pistoludvalget ønsker en debat om præmieoverrækkelser
ved DM på pistol. Udvalget føler det er spild af tid med
præmieoverrækkelser, når der er meget få til stede.
Det er synd hvis BK og junior ikke får glæden af en præmieoverrækkelse. Kan de skyde på nogle faste skydetider, det kan tilpasses, således kan vi bibeholde overrækkelsen for de unge.
Der er opbakning til at præmier kan eftersendes, men der
skal være en løsning for de unge.
Pistoludvalget arbejder videre med input.
Prøveskud på 25m
Det foreslås at der indføres flere prøveskud på 25m skydeprogrammer. Da de lidt uøvede finder det svært med
kun 5 skud. Kan det ændres så antal af prøveskud er frit
på 2,5 eller 5 minutter?
Der er ikke nogen der er imod idéen, hvis det kan lade sig
gøre praktisk.
Pistoludvalget arbejder videre med input.
Børn og unge satsning
Kan vi overbevise foreningerne om at de skal kunne tage
imod unge mennesker?
Foreningerne mener at de unge er farlige og de skal
mandsopdækkes, Hvordan får vi ændret denne holdning i
foreningerne?
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Det kræver en kulturændring til i foreningerne.
Der skal holdes hjælpetrænerkurser for at hjælpe foreningerne i gang.
9.1

RIFFEL – gruppe 1 forslag

9.1 – DGI Nordsjælland - BESLUTNING
Tilføjelse af mulige skydestillinger for Voksen Åben på 50,
200 og 300 meter bilag 9.1.
DGI Nordsjælland motiverede forslaget.
Riffeludvalget kan ikke bakke op om forslaget. Man mener
at der gerne må være forskel på skydestillingerne fra indendørs til udendørs. Ligesom der kan blive kapacitetsproblemer eller medføre øget omkostninger.
Flere landsdele argumenterede for og imod forslaget.
Afstemning:
Ja: 96 stemmer
Nej: 47 stemmer
Beslutning:
Forslaget vedtaget
9.2 – DGI Midt- og Vestsjælland - BESLUTNING
Ændring af 300 meter klasseprogram bilag 9.2.
DGI Midt og Vestsjælland motiverede forslaget.
Riffeludvalget er som udgangspunkt ikke tilhænger af at
ændre så hurtigt på en beslutning som kun er afprøvet et
år. Dog kan det være en god ide at børn lære at skyde
uden tidspres. Derfor bakker Riffeludvalget op om forslaget.
Fyn mener at begge programmer bør være der, så man
kan sammenligne og få skytternes tilbagemeldinger. Riffeludvalget påpeger her til, at foreninger og landsdele
står frit for at afprøve nye programmer ved lokale stævner.
Afstemning:
Ja: 104 stemmer
Nej: 39 stemmer
Beslutning:
Forslaget vedtaget

Gruppe 2 forslag til debat:
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9.3 – DGI Storstrømmen - DEBAT
Forslag om holdsammensætning 200 meter foreningshold
bilag 9.3

Flere gode input fra de fremmødte med holdninger for og
imod debatemnet. Riffeludvalget tager input med i det videre arbejde.
9.4 – DGI Nordsjælland - DEBAT
Forslag om brug af decimaler på 15 og 50 meter riffel bilag 9.4
Det opfordres til at prøve at teste det af til DM eller på
skivesæt efterfølgende.
Der er bekymringer om at der er mangel på dømmemaskiner ude i landet.
Der er enighed om at det ville være et mere reelt billede
af en vinder til DM.
Hvis problemet er at skiven er for nem, så kan man kigge
mod unionens skive.
Flere gode input fra de fremmødte med holdninger for og
imod debatemnet. Riffeludvalget tager input med i det videre arbejde.
9.5 – DGI Skydning Riffeludvalg - DEBAT
Forslag om nyt 200 meter program bilag 9.5
DGI Storstrømmen prøver programmet af ved Store Skydedag.
DGI Midtjylland, vil der være belæg for 300m ved indførelse af dette skydeprogram.
Det skal være en selvstændig disciplin, så der er noget
for alle.
10.

Valg RIFFEL:
Valg til riffeludvalget

Erik B. Laursen - er på valg - genopstiller.
Peter Buus Larsen - er på valg - genopstiller.
Kim Bo Nielsen - er på valg - genopstiller.
Allan Aagaard - er på valg - genopstiller.
Alle på valg blev genvalgt.

11.

Riffel Evt.

DGI Sydvest savner mere konkrete tal/dokumentation på
de forslag som stilles generelt.
DGI Fyn efterlyser mere åbenhed fra udvalgets arbejde,
referater, hvem der vælges til vakant post osv.

12.

Opsamling på disciplin opdelte møder, riffel- og pistoludvalget
giver en kort tilbagemelding i plenum.
En kort gennemgang fra de to møder på henholdsvis Riffelmødet og Pistolmødet.
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13.

Evt.

Lars Høgh takkede Michael Brandt for hans virke som formand for Pistoludvalget.
DGI Skydning Arnth-Jensen vandrepokalen blev tildelt til
Vodskov Skytteforening for deres arbejde med at udvikle
foreningen og øge antallet af medlemmer igennem målrettet arbejde.
Lars Høgh takkede Jens Bo Laursen for at være ordstyrere på mødet.

Side 9

