Vingsted d. 8. april 2019

Dagsorden Aktivitetsmøde DGI Skydning
Dato:

Lørdag den 11. maj kl. 10.00 – 17.30

Sted:

Vingsted Hotel og Konferencecenter

Praktik:

Mødet starter med ankomst mellem 09.30 – 10.00.

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:

Forhandling/Beslutning/Ansvarlig/Tidsfrist:

1.

Velkomst

Valg mødeleder, orientering om praktiske forhold.

2.

Politisk orientering

2.1 – Nyt fra Våben dialogforum
2.2 - Status Nye Målgrupper (Bueskydning – Airsoft – Jægere)
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.
2.4 - Status på DGI Skydnings medlemstal for 2018
2.5 - Skole DM i Skydning – hvordan udnytter vi potentialet for at få flere medlemmer

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?

4.

Drøftelse af gruppe 1 forslag
fælles riffel og pistol til skyttebogen

4.1 – DGI Skydning Pistoludvalg
Forslag til beslutning om ændret klassestruktur på pistoldiscipliner bilag 4.1
4.2 – DGI Nordjylland
Forslag om grundlæggende ændring af klasseinddeling efter alder bilag 4.2
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
4.4 – DGI Skydning
Div. Tilretninger på baggrund af generelt tilpasning af
skyttebogen bilag 4.4

Side 2

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.
Emner fra landsdelene kan indstilles forud for, samt på
dagen.

6-11. Disciplinopdelte møder, henholdsvis riffel og pistol
6.1

7.

PISTOL – gruppe 1 forslag:

6.1 – DGI Nordsjælland - BESLUTNING
Forslag om indførelse af ny disciplin 22Fri på 25m pistol
og terrænpistol, bilag 6.1

Gruppe 2 forslag til debat:

Ingen indkommende forslag

Valg PISTOL:
Valg til pistoludvalget

8.

PISTOL – Evt.

9.1

RIFFEL – gruppe 1 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.

9.1 – DGI Nordsjælland - BESLUTNING
Tilføjelse af mulige skydestillinger for Voksen Åben på 50,
200 og 300 meter bilag 9.1.
9.2 – DGI Midt- og Vestsjælland - BESLUTNING
Ændring af 300 meter klasseprogram bilag 9.2.

Gruppe 2 forslag til debat:

9.3 – DGI Storstrømmen - DEBAT
Forslag om holdsammensætning 200 meter foreningshold
bilag 9.3
9.4 – DGI Nordsjælland - DEBAT
Forslag om brug af decimaler på 15 og 50 meter riffel bilag 9.4
9.5 – DGI Skydning Riffeludvalg - DEBAT
Forslag om nyt 200 meter program bilag 9.5

10.

Valg RIFFEL:
Valg til riffeludvalget

11.

Riffel Evt.

12.

Opsamling på disciplin opdelte møder, riffel- og pistoludvalget
giver en kort tilbagemelding i plenum.
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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.

13.

Side 4

Evt.

Forslag til Skyttebogsændringer 2019
Aktivitetsmøde 11. maj 2019
Alle nedenstående felter SKAL udfyldes. Det er kun landsdelenes skydeudvalg, skydeledelsen og underudvalg på landsplan der kan stille forslag, og forslag SKAL indsendes af
landsdelskontoret. Frist for indsendelse er d. 15. marts.
(Landsdele, skydeledelsen, eller underudvalg på landsplan).
ForslagsDGI Skydning Pistoludvalg
stiller
Kapitel 2________ Beslutningsgruppe _I_____ Afsnit ________ Side nr.
_________

Forslag

(Beskrivelse af konkret regel, enten ny eller ændring som den skal fremgå i
skyttebogen)

Pistoludvalget i DGI Skydning ønsker at ænder på den
klassestruktur der i dag anvendes på pistoldiscipliner, således ønsker man opdeling efter skydestilling/våben frem
for en opdeling efter alder.
Det forsåles således at der fremadrettet skal ske en opdeling i 3 overordnet klassegrupper:
1-hånds
2-hånds
Pude
På terrænpistol, blot en klassegruppe med betegnelsen
Terrænpistol.
Antallet af klasser i hver klassegruppe skal som i dag
sikre en homogenitet i forhold til deltager niveau.
Med forslaget vil følgende kapitler ændres:
Kap. 2 – afsnit 1 Gruppeinddeling efter alder.
Afsnit b. og e slettes.
Efterfølgende afsnit i kap. 2 konsekvensrettes, således
der henvises klassegrupperne 1-hånd, 2-hånd, Pude og
Terrænpistol.
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Kap. 3 afsnit C6, C7, C8, C9, C11.2 og C12.3 – klasseprogrammer på Pistol – side 42-49.
Ny klassegrupper og klasseinddeling foreslås inddelt således:

6. Klasseprogram, standardpistol, 15m

7. Klasseprogram, luftpistol, 15m

8. Klasseprogram, standardpistol, 25m

Side 2

9. Klasseprogram, finpistol, 25m

11.2 Klasseprogram, luftpistol faldmål

12.3 Klasseinddeling, terrænskydning, pistol kal. .22

Nødvendige konsekvensrettelser vil blive foretaget i
kap. 5, 8, 9, 12. B1 & B2, 14.A, 15 B1, 17 og 18.
Begrundelse

(Motivering af forslaget, med baggrund i analyse, tankerne bag reglen eller
ændringen af den).

I forbindelse med klassificeringsændringer i 2013 fik vi på
pistol 9 ekstra klasser.
Det har skabt udfordringer til lokale stævner med antal
deltagere i de forskellige klasser.
Derfor ønsker Pistoludvalget med dette forslag at reducere antallet af klasser med 19 i forhold til 2017, og 10 i
forhold til 2012.

Side 3

* Da

Ung klassen er afskaffet i sæson 2018/19 resulterer
forslaget i en reduktion på 11 klasser i forhold til 2018/19
sæsonen.
Ændring af klassestrukturen vil bl.a. betyde ændringer af
holdsammensætninger for div. hold ifm. DM’er.
Ændringer af holdsammensætning besluttes ikke på aktivitetsmødet, men reguleres af DGI skydning skydeledelse. Link til PP
Forslaget blev vendt som et debatemne på aktivitetsmødet sidste år, hvor der var bred opbakning til at Pistoludvalget skulle se på en forenkling af klasserne.
(Kort beskrivelse af de aktivitetsmæssige konsekvenser).

Konsekvenser
Aktivitetsmæssige:

Mere konkurrence til lokale stævner.
Det vil være nemmere til lokale konkurrencer at have
flere deltagere i hver af de fremtidige klasser, således
man ikke vinder ved at møde op. Det bliver også nemmere for skytterne selv at finde ud af hvilken klasse man
skyder i, Pude, 1 eller 2 hånds.
Når vi kigger på hver klasse og ser på homogeniteten ud
fra % fordeling viser vores analyse at sammenlægning af
kl. 3 og 4 sker under forhold at der kun er 20 p. i forskel.
PU mener derfor at fordelingen i % med 20 – 30 og 50%
er retvisende i de nye klasser. Viser fremtiden at der er
forøget aktivitet og for mange skytter i 50% klassen kan
dette tages op igen med en deling og deraf så en anden
% fordeling.
(Estimat på de økonomiske konsekvenser skal beskrives).

Konsekvenser
Økonomiske:

Der vil skulle foretages ændringer i DGI Skydning forskellige it-systemer. Denne er ikke beregnet.
For lokale stævner vil det betyde færre klasser at uddele
præmier i, hvilket vil sænke omkostningerne til præmier.

Ikrafttrædelsestidspunkt

(Øjeblikkelig eller ved næste skyttebog) Næste

Bilag

(Ved vidtgående forslag og til uddybning af disse, vedhæftes bilag, noteres
her titel på bilag).

Dato________

Side 4

Skyttebog

Underskrift___Pistoludvalget DGI SKydning_______

Landsdel, skydeledelse, underudvalg.
Sendes til:
Jakob Nielsen
Idrætskonsulent DGI Skydning
Idræt og Motion
På mail jakob.nielsen@dgi.dk
Ved modtagelse til ovenstående, bekræftes denne – asap, på mail.

Side 5

Forslag til Skyttebogsændringer 2019
Aktivitetsmøde 11. maj 2019
Alle nedenstående felter SKAL udfyldes. Det er kun landsdelenes skydeudvalg, skydeledelsen og underudvalg på landsplan der kan stille forslag, og forslag SKAL indsendes af
landsdelskontoret. Frist for indsendelse er d. 15. marts.
Forslagsstiller

(Landsdele, skydeledelsen, eller underudvalg på landsplan).

DGI Nordjylland

Kapitel __2____ Beslutningsgruppe __I___ Afsnit ___1_____ Side nr. ___24__
(Beskrivelse af konkret regel, enten ny eller ændring som den skal fremgå i skyttebogen)

Forslag

Gruppeinddeling efter alder ændres således:
GR a. Baneskydning med riffel.
Børnegruppe:
Skytter født 2005 eller senere
Juniorgruppe:
Skytter født 2002 eller senere
Voksengruppe-stilling:
Ingen alderskrav.
Voksengruppe-Åben:
Ingen alderskrav.
Seniorgruppe:
Skytter født 1959 eller tidligere.
Frigruppe:
Skytter født 2004 eller tidligere.
Konsekvensrettes for GR. b – c & d.
(e kan inkluderes, dog uden børnegruppe).
For Frigruppen dog kun GR. b.
(Motivering af forslaget, med baggrund i analyse, tankerne bag reglen eller ændringen af
den). Baggrunden for dette forslag er at det selvfølgelig ikke skal være systemerne

Begrundelse

der afgør indplaceringen af skytterne, men udelukkende skytternes ønsker, der afgør klassificeringen. Den snart overståede 15m sæson har klart vist at vi som organisation er vores egen værste ”fjende”.
Jeg vil forsøge at forenkle og forklare forslaget fra Nordjylland, som er opstået med
henblik på primært riffel, men selve forslaget omhandler også pistol.
Det drejer sig kort sagt om at vedtage max alder for BK og JUN samt en minimumsalder for SENIORER og det er næsten uændret i.f.t. nugældende; det nye/gamle er
at (VOKSEN) stilling & åben ikke får en formuleret aldersafgrænsning. Dette er
hentet fra Skyttebogen 1999 – 2000.
Derudover har vi rykket minimumsalderen for FRI ned til det år man forlader BK;
grunden til dette skridt skal findes hos de foreninger med mange skytter med diagnoser, som har svært ved at overgår til JUN- stillingen (Sma/el.al eller Lua/sma) på
dette tidspunkt, så i stedet for at sygeliggøre disse børn med diverse dispensationer
eller udelukke dem, er det bedre at inkludere dem i klassen FRI.
Vi skal hele tiden forsøge at skabe muligheder og det gør vi ikke med de nuværende skarpe afgrænsninger.
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Konsekvenser

(Kort beskrivelse af de aktivitetsmæssige konsekvenser).

Aktivitetsmæssige:

Giver mulighed for større fleksibilitet og dermed flere turneringshold.

Konsekvenser

(Estimat på de økonomiske konsekvenser skal beskrives).

Økonomiske:

Ingen negative konsekvenser.

Ikrafttrædelsestidspunkt
Bilag

(Øjeblikkelig eller ved næste skyttebog)
Ved næste skyttebog
(Ved vidtgående forslag og til uddybning af disse, vedhæftes bilag, noteres her titel på bilag).

Dato__11.03.2019______

Underskrift__Ole M. Nielsen______
Landsdel, skydeledelse, underudvalg.

Sendes til:
Jakob Nielsen
Idrætskonsulent DGI Skydning
Idræt og Motion
På mail jakob.nielsen@dgi.dk
Ved modtagelse til ovenstående, bekræftes denne – asap, på mail.

Side 2

Forslag til Skyttebogsændringer 2019
Aktivitetsmøde 11. maj 2019
Alle nedenstående felter SKAL udfyldes. Det er kun landsdelenes skydeudvalg, skydeledelsen og underudvalg på landsplan
der kan stille forslag, og forslag SKAL indsendes af landsdelskontoret. Frist for indsendelse er d. 15. marts.
Forslagsstiller

DGI Fyn og DGI Midt- & Vestsjælland

Kapitel __2_____ Beslutningsgruppe __1___ Afsnit __1_____ Side nr. __25_____
Forslag

Begrundelse

Konsekvenser
Aktivitetsmæssige:

Konsekvenser

Skytter med en alder, som berettiger til skydning i Senior-gruppen
kan vælge at skyde i Voksengruppen Stilling/åben/1-hånd/2-hånd.
Gruppeinddelingsskemaet efter alder skal tilrettes tilsvarende.
1. Der er måske foreninger der ikke har skytter nok i Voksen
Åben til at stille hold hvis de ikke kan bruge seniorskytter
– disse holdes derfor udenfor holdskydninger i såvel puljeskydningerne som til DM.
2. Hvis en seniorskytte hellere vil tage kampen op imod ”de
unge” end at skulle skyde sammen med skytter, han i
hverdagen ikke har så meget til fælles med, skal det være
muligt.
3. Seniorklassen er tænkt som en klasse for ”skyttepensionister” for hvem synet og rørligheden måske er lidt på retur
- alderen 60 år er jo ingen alder og det giver alt for mange
raske, rørlige og fortsat superdygtige skytter i seniorklassen.
Der synes ikke at være nogen god grund til at tvinge skytterne til at
skifte klasse – det vurderes at det giver tab af skytter at tvinge dem
til at skifte klasse, så konsekvensen vil kun kunne blive positiv ved
at skytterne fortsat deltager i stævner.
Ingen

Økonomiske:

Ikrafttrædelsestidspunkt

Med næste skyttebogs ikrafttræden.

Bilag

Dato________

Underskrift__DGI Fyn og DGI Midt og Vestsjælland__
Landsdel, skydeledelse, underudvalg.

Sendes til:Jakob Nielsen
Idrætskonsulent DGI Skydning
Idræt og Motion
På mail jakob.nielsen@dgi.dk
Ved modtagelse til ovenstående, bekræftes denne – asap, på mail.

DGI | Vingsted Skovvej 1 | 7182 Bredsten | Tlf. 7940 4040 | CVR: 4001 1218 | info@dgi.dk | www.dgi.dk

Forslag til Skyttebogsændringer 2019
Aktivitetsmøde 11. maj 2019
Alle nedenstående felter SKAL udfyldes. Det er kun landsdelenes skydeudvalg, skydeledelsen og underudvalg på landsplan der kan stille forslag, og forslag SKAL indsendes af
landsdelskontoret. Frist for indsendelse er d. 15. marts.
Forslagsstiller

Skydeledelsen DGI Skydning

Kapitel __flere__ Beslutningsgruppe __I____ Afsnit __flere______ Side nr. flere_
Forslag

(Beskrivelse af konkret regel, enten ny eller ændring som den skal
fremgå i skyttebogen)

Skydeledelsen har lavet en generel gennemgang
af Skyttebogen med henblik på oprydning og
skabe ensartethed.
Derfor stiller Skydeledelsen forsalg om nedenstående redaktionelle ændringer der vedrører grp. I
forslag der skal vedtages på Aktivitetsmødet.
Kap. 2 - Afsnit 1 klassegrupper – side 24-25:
Skydeledelsen ønsker at fjerne betegnelsen Voksen, f.eks. således at klassegruppen Voksen
Stilling, ændres til blot at hedde Stilling. Konsekvensrettes igennem for alle discipliner og klassegrupper, samt i øvrige kapitler.
Begrundelse:
Eftersom der ikke længere er Ungdomsklasser
med samme skydestilling, er ordet Voksen overflødigt.
Kap. 2 – Afsnit 6 Klassifikation – side 32
Teksten i afsnittet ændres til:
Enhver skytte skal til hver en tid være klar
over sin klassificering.
Begrundelse:
Det er ikke blot ved sæsonstart en skytte skal
kende sin klassificering på en given disciplin. Således er det skyttens ansvar at være klassificeret
korrekt.
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Kap. 2 – Afsnit 7 Skyttemærker – side 32
Det foreslås at fjerne afsnittet, da det ingen betydning har for hvordan vi dyrker skydning. Ligesom
skytter og foreninger frit kan købe og fastsætte
kriterierne for tildeling af skyttemærker.
Efterfølgende indeksering konsekvensrettes.
Kap. 3 – Afsnit C 1-12 Klasseprogrammer –
side 37-50
Skydeledelsen ønsker generelt at fjerne kolonnerne med Mærkekrav og Mærke i skemaoversigt for klasseprogrammer, da det ingen betydning har for hvordan vi dyrker skydning. Ligesom
skytter og foreninger frit kan købe og fastsætte
kriterierne for tildeling af skyttemærker.
Kap. 3 – Afsnit C 11.2 Luftpistol faldmål – side
48
Under Bestemmelser ønskes pkt. 7. rengøring
ændres til:
Efterses og rengøres efter behov.
Begrundelse: På pistolfaldmål skydes der på så
store huller, at der ikke er samme behov for at
rengøre faldmål, som på riffel.
Pkt. 8. BK – punktet ønskes fjernet.
Begrundelse: punktet er uden betydning.
Kap. 4. – Afsnit 1.b Våben generelle bestemmelser – side 54
Tekst omkring lukkeafstand ønskes tilføjet:
Lukkeafstanden mellem bundstykke og kammer
på kal. .22 riffel og langdistance, kontrolleres med
de til Våben konsulenterne udleverede lukkedorne. Overskrides lukkeafstanden, må riflen ikke
anvendes til skydning.
Med tilføjelsen af teksten, fjernes målet for lukkeafstand pkt. 3 for kortdistance i skemaet side 53.
Begrundelse:

Side 2

Lukkeafstanden kan umiddelbart ikke fastsættes
som et fast mål, hvorfor det ikke giver mening at
have dette angivet. Dog skal et våben til enhver
tid kunne overholde lukkeafstanden på de dorne
som DGI Skydning våbenkonsulenter anvender.
Kap. 4. – Afsnit 5.h Påklædning og udstyr –
side 59
Tekst omkring Adlerauge ønskes ændret til:
”Der tillades anvendelse af ”adlerauge” i forreste
sigtemiddel med en forstørrelse indtil +0,75.”
Begrundelse:
Der er kommet i en ny udgave med variabel forstørrelse.
Kap. 8 – afsnit B 1 Sekundskydning – side 130
Afsnittet ønskes omskrevet således:
Pistol eller revolver Våben og ammunition skal
overholde de i kapitel 5 anførte mål og bestemmelser. Påklædning er fri; dog kan der være krav
om, at skytter (den aktive skytte samt evt. ventende skytter) bærer briller”
For ammunition til pistol eller revolver gælder bestemmelserne for baneskydning, se kapitel 5.
Begrundelse:
Våben er en mere korrekt betegnelse for de forskellige våbentyper der anvendes.
Kap. 11 – afsnit 1 Skiver – side 147
M84 skive – tilretning af fejl i angivelse af Ringbredde og radius for 10’er
Kap. 11 – afsnit 1 Skiver – side 148
Nedenstående afsnit ønskes fjernet.
Ved konkurrenceskydning på sådanne anlæg
skal arrangøren af konkurrencen i stævneindbydelser e.l. gøre opmærksom på at konkurrencen
afvikles på elektronisk markeringsanlæg, som afviger fra den normale 10 delte ringinddeling.
Begrundelse:

Side 3

Afsnittet har ingen reel betydning for afvikling af
aktiviteter og stævner.
Begrundelse

(Motivering af forslaget, med baggrund i analyse, tankerne bag
reglen eller ændringen af den).

Ingen ud over det der er nævnt oven over.

Konsekvenser

(Kort beskrivelse af de aktivitetsmæssige konsekvenser).

Aktivitetsmæssige:

Ingen

Konsekvenser

(Estimat på de økonomiske konsekvenser skal beskrives).

Økonomiske:

Ingen

Ikrafttrædelsestidspunkt
Bilag
Dato________

(Øjeblikkelig eller ved næste skyttebog)

Næste Skyttebog
(Ved vidtgående forslag og til uddybning af disse, vedhæftes bilag,
noteres her titel på bilag).
Underskrift:_Skydeledelsen DGI Skydning___
Landsdel, skydeledelse, underudvalg.

Sendes til:
Jakob Nielsen
Idrætskonsulent DGI Skydning
Idræt og Motion
På mail jakob.nielsen@dgi.dk
Ved modtagelse til ovenstående, bekræftes denne – asap, på mail.

Side 4

Forslag til Skyttebogsændringer 2019
Aktivitetsmøde 11. maj 2019
Alle nedenstående felter SKAL udfyldes. Det er kun landsdelenes skydeudvalg, skydeledelsen og underudvalg på landsplan der kan stille forslag,
og forslag SKAL indsendes af landsdelskontoret. Frist for indsendelse
er d. 15. marts.

Forslagsstiller

Nordsjælland

Kapitel 2.4, 3.C.10, 3.C12.4 og 5_Beslutningsgruppe __1___ Afsnit _____ Side nr.
__31, 46, 50 og 78__
Indførelse af ny disciplin 22Fri på pistol 25m og terræn, hvor
der i 22Fri må skydes med optiske/holografiske sigtemidler
samt rekyldæmpende foranstaltninger.
Disciplinen ønskes tilføjet således at:
Kap 2.4 tilføjes (rød skrifter er tilføjelse):
Klassificering på 22Fri 25 m bane og terræn, samt grovvåben, 25 m bane og terræn
Skydning med 22Fri og grovvåben som defineret i Kap. 5 opdeles hverken efter alder eller skydefærdighed, men efter våbentype, således at opdeling sker i klasser efter følgende 5
våbentyper:

Forslag

22Fri – Pistol kal. 22 pistol med optisk sigte og kompensator
GP 32 - Grovpistol kal. 32
GPA - Grovpistol andre
GR – Grovrevolver
GF – Grovfri – bane/terræn (kaliber .30 - .45 ACP +
.45COLT)
Skydning med 22Fri opdeles endvidere i 2 skydearter: 25
meter bane og terræn.
Skydning med grovvåben opdeles endvidere i 2 skydearter:
25 meter bane og terræn.
Kap. 3.C.10 tilføjes (rød skrifter er tilføjelse):
10. klasseprogram, 22Fri og Grovvåben, 25m

DGI | Vingsted Skovvej 1 | 7182 Bredsten | Tlf. 7940 4040 | CVR: 4001 1218 | info@dgi.dk | www.dgi.dk

Kap. 3.C.12.4 tilføjes (rød skrifter er tilføjelse):
12.4. klasseprogram, terrænskydning - 22Fri og Grovvåben

Kap. 5.1.a tilføjes (rød skrifter er tilføjelse):
Kal. .22
Enhver pistol eller revolver i kaliber 5,6 mm
(kal. .22) må anvendes, når våbnet overholder de nedenfor anførte mål og bestemmelser:
Kun åbne sigtemidler er tilladt. Optiske samt
elektroniske sigtemidler er ikke tilladt. Undtaget i klassen 22Fri, her må anvendes optiske/holografiske sigtemidler. Korntunnel på
forreste og /eller bageste sigte er ikke tilladt.
Pistolen skal kunne indeholdes i en kasse med
målene 50x170x330 mm, minimumsmål er
210 mm i længden.
Våbnets vægt incl. tomt magasin og kontravægt (løs vægt til piben) må ikke overstige
1500 g for kal. 22, undtaget er våben til klassen 22Fri, hvor grundvåbenet skal overholde
de mål som er beskrevet i kap 5.1.a størrelser
og mål. Optiske/holografiske sigtemidler tæller ikke med i disse mål.
Pibens længde må ikke overstige 165 mm. Pibens længde måles ved pistol fra mundingen
til bundstykket (pibe og kammer), ved revolver kun piben (uden tromle).
Mundingsbremse eller tilsvarende anordning
må ikke anvendes, undtaget i klassen GF
(Grov Fri) og 22Fri, her må anvendes kompensator eller rekyldæmper som måles udover pibens længde. Max længden på 330 mm
af hele våbnet skal fortsat overholdes, inkl.
kompensator/rekyldæmper. På våben hvor
kompensatoren er udført som ported barell,
måles piben frem til hvor der hvor kompensatoren begynder.
Afstanden mellem bageste og forreste sigtemiddel må ikke overstige 220 mm, og afstanden mellem bageste og forreste sigtemiddel
måles fra den bageste overflade på bageste
sigtemiddel til højeste punkt på forreste sigtemiddel,
Aftrækket skal holde mindst 1000 g, målt
med aftræksvægten ophængt nær aftrækkerens midte med piben lodret. Dette skal fortolkes således, at pistolen/revolveren skal
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kunne løftes fra bordet med aftræksvægt,
uden at aftrækket udløses. Udløses aftrækket
i begge af max. 2 forsøg, henvises skytten til
egen justering af aftrækket og fornyet fremstilling/godkendelse efter tur blandt evt. ventende skytter i våbenkontrollen. Papirmetoden
anerkendes ikke. Aftræksvægten skal holde
under hele konkurrencen. Ved kontrol af revolvere skal hanen være spændt når våbnet
kontrolleres. Revolvere med dobbeltaktionaftræk skal dog, i de tilfælde hvor hanen ikke
kan stå i spændt tilstand, kontrolleres med
hanen lagt. Undtaget er våben til klassen
22Fri, hvor der skal være et mærkbart aftræk.
Skæftets bredde må ikke overstige 50 mm
vinkelret på sigtelinien,
Skæfte eller våben må ikke være tilvirket på
en sådan måde, at det giver mulighed for
støtte på ydersiden af hånden, håndleddet
skal være frit, når våbnet holdes i normal
skydestilling,
Sigtemidlerne må være forsynet med mikrometerskrue for indstilling i side og højde,
Kontravægt må ikke være monteret således,
at den/dele heraf er fremme foran mundingen.
Våben skal ved skydning i 22Fri være i en sådan konfiguration at det er nemt synligt at våbnet ikke kan
tillades i en af de øvrige discipliner.

Begrundelse
Konsekvenser
Aktivitetsmæssige:

Konsekvenser
Økonomiske:

Ikrafttrædelsestidspunkt

Denne klasse vil give skytter der ikke længere har perfekt syn
mod og lyst til at deltage i stævner med større selvsikkerhed
og glæde. Klassen findes allerede på Grov.
Større aktivitet ved diverse stævner.
Ingen
Helst Øjeblikkelig eller ved næste skyttebog

Bilag
Dato_12. marts 2019_

Sendes til:
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Underskrift: Dorthe Overgaard, Formand_
Landsdel, skydeledelse, underudvalg.

Jakob Nielsen
Idrætskonsulent DGI Skydning
Idræt og Motion
På mail jakob.nielsen@dgi.dk
Ved modtagelse til ovenstående, bekræftes denne – asap, på mail.
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Forslag til Skyttebogsændringer 2019
Aktivitetsmøde 11. maj 2019
Alle nedenstående felter SKAL udfyldes. Det er kun landsdelenes skydeudvalg, skydeledelsen og underudvalg på landsplan der kan stille forslag, og forslag SKAL indsendes af
landsdelskontoret. Frist for indsendelse er d. 15. marts.
Forslagsstiller

Nordsjælland

Kapitel ___3____ Beslutningsgruppe _I__ Afsnit _C3, C4, C5_ Side nr. _39-41_
Forslag

Man skal kunne skyde med albuerne på bordet om sommeren i klassen Voksen Åben.
Fra skydestilling lua/sma til lua/sma/smal
Forslaget gælder 50M, 200M og 300M

Der er flere skytter der ikke kan ligge ned af forskellige
årsager og derfor ikke er aktive om sommeren.

Begrundelse

Indendørs står alle åbenklasse-skytterne og skyder på albuerne og vi mener derfor, at de samme skytter skal
kunne skyde mod hinanden udendørs og selv kan vælge
skydestilling.
Så vil man også kunne stille hold til turneringen, det kan
man ikke, hvis de skyder i FRI eller ikke ønsker at skyde
med anlæg.

Konsekvenser
Aktivitetsmæssige:

Konsekvenser
Økonomiske:

Forøget deltagelse om sommeren

Ingen

Ikrafttrædelsestidspunkt

Øjeblikkeligt eller ved næste skyttebog

Bilag

(Ved vidtgående forslag og til uddybning af disse, vedhæftes bilag,
noteres her titel på bilag).

Dato: 12. marts 2019_

Underskrift: Dorthe Overgaard, Formand_
Landsdel, skydeledelse, underudvalg.

Sendes til:
Jakob Nielsen
Idrætskonsulent DGI Skydning
Idræt og Motion
På mail jakob.nielsen@dgi.dk
Ved modtagelse til ovenstående, bekræftes denne – asap, på mail.
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Forslag til Skyttebogsændringer 2019
Aktivitetsmøde 11. maj 2019
Alle nedenstående felter SKAL udfyldes. Det er kun landsdelenes skydeudvalg, skydeledelsen og underudvalg på landsplan der kan stille forslag, og forslag SKAL indsendes af
landsdelskontoret. Frist for indsendelse er d. 15. marts.
Forslagsstiller

DGI Midt- og Vestsjælland

Kapitel 3________ Beslutningsgruppe ___I ___ Afsnit ___C 5_____ Side nr. 41
At genindfører det ”gamle” program for BK og Juniorskytter på
300 meter disciplinen, så de igen skyder 15 gældende skud, og
det samme i mesterskab.

Forslag

Vi kunne se på sidste års DM-ungdom udendørs et kraftigt fald i
deltagelsen på 300 meter disciplinen.
Begrundelse

Tidligere havde der været 5-6 landsdelshold samt. Samt skytter
faldt fra 60 deltagere i BK-Jun.
Det var sidste år faldet til, efter det nye program:
2 landsdelshold
30 skytter i BK-Jun

Konsekvenser

Forhåbentlig flere deltagere som tidligere

Aktivitetsmæssige:

Konsekvenser

Tilretning af stævneprogram

Økonomiske:

Ikrafttrædelsestidspunkt

Hurtigst muligt

Bilag

(Ved vidtgående forslag og til uddybning af disse, vedhæftes bilag, noteres her titel
på bilag).

Dato 15. marts 2019

Underskrift:

Ken D. Poulsen
DGI Midt- og Vestsjælland.

Sendes til:
Jakob Nielsen
Idrætskonsulent DGI Skydning
Idræt og Motion
På mail jakob.nielsen@dgi.dk
Ved modtagelse til ovenstående, bekræftes denne – asap, på mail.
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Forslag til Skyttebogsændringer 2019
Aktivitetsmøde 11. maj 2019
Alle nedenstående felter SKAL udfyldes. Det er kun landsdelenes skydeudvalg, skydeledelsen og underudvalg på landsplan der kan stille forslag, og forslag SKAL indsendes af
landsdelskontoret. Frist for indsendelse er d. 15. marts.
Forslagsstiller

DGI Storstrømmen - Skydeudvalget

Kapitel ____14__ Beslutningsgruppe __II__ Afsnit ___C____ Side nr. ___206___

Forslag

Begrundelse

Konsekvenser
Aktivitetsmæssige:

Konsekvenser

Antal skytter på skytteforeningshold ved DM
200 m generelt nedsættes fra 4 til 3 i alle klassegrupper. Alternativt foreslår vi oprettelse af
skytteforeningshold med 4 skytter hvor 2 er fra
BK og 2 fra JUN.
Konkurrencen for skytteforeningshold ved DM
er blevet mindre interessant og har mistet
sammenhæng med virkeligheden i de fleste
(eller alle) landsdele, hvor efterhånden kun et
fåtal af skytteforeninger kan stille hold på 4
skytter fra samme klassegruppe.
Der deltog ved DM 2018 6 BK-hold, 4 JUNhold, 13 UNG/Voksen Stilling-hold, 13
UNG/Voksen Åben-hold og 14 SEN-hold.
En mulig – og stærkt ønskelig - konsekvens er
at flere foreninger vil få mulighed for at deltage
ved DM for skytteforeningshold.
Ubetydelige.

Økonomiske:

Ikrafttrædelsestidspunkt

Snarest

Bilag

(Ved vidtgående forslag og til uddybning af disse, vedhæftes
bilag, noteres her titel på bilag).

Dato_15.3.19_

Underskrift_DGI Storstrømmen__________________
Landsdel, skydeledelse, underudvalg.

Sendes til:
Jakob Nielsen
Idrætskonsulent DGI Skydning
Idræt og Motion
På mail jakob.nielsen@dgi.dk
Ved modtagelse til ovenstående, bekræftes denne – asap, på mail.
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Forslag til Skyttebogsændringer 2019
Aktivitetsmøde 11. maj 2019
Alle nedenstående felter SKAL udfyldes. Det er kun landsdelenes skydeudvalg, skydeledelsen og underudvalg på landsplan der kan stille forslag, og forslag SKAL indsendes af
landsdelskontoret. Frist for indsendelse er d. 15. marts.
Forslagsstiller

Nordsjælland

Kapitel _4__ Beslutningsgruppe _II_____ Afsnit __7__ Side
nr. __71___
Forslag

At der altid skydes med decimaler til riffelstævner i DGI,
og ikke kun i finalen til DM.
Dette gælder riffel 15M luft og riffel 15M cal.22 samt 50M.
Nuværende tekst:
”Ved særlige konkurrencer anvendes tiendedelsmarkering. Ved tiendedelsmarkering forstår man, at skivens radius for de enkelte point gives fra 8,0 til 8,9 for skudværdien 8.”
Forslag til ny tekst:
”Ved konkurrencer anvendes tiendedelsmarkering. Ved tiendedelsmarkering forstår man, at skivens radius for de
enkelte point gives fra 8,0 til 8,9 for skudværdien 8.”
Teksten i 4.7 Skivebedømmelse ændres til:
7. Skivebedømmelse
Ved bedømmelse af skiver på 50, 200 og 300 meter anvendes indadtælling.
Ved konkurrencer på 15m kal.22, 15m luft og 50m kal.22
anvendes tiendedelsmarkering. Ved tiendedelsmarkering
forstår man, at skivens radius for de enkelte point gives
fra 8,0 til 8,9 for skudværdien 8. (Se FAQ på dgi.dk/skydning)
Ved bedømmelse af skiver på 15 meter kal. .22 og 15
meter luft anvendes udadtælling.
Til skivekontrol anvendes godkendte måledorne således:
luftriffel kal. 4.5, 15/50 meter kal. .22 og 200/300 meter
langdistancedorn med en kravediameter på 8 mm.
Ved anvendelse af elektronisk markeringsanlæg eller automatisk skivebedømmelsesmaskine anvendes ikke dorn.
På langdistancebaner med TV markering anvendes dorn
efter arrangørernes nærmere bestemmelser.
Dersom kraven på en godkendt måledorn ved indadtælling berører/tangerer nogen del af en ring til et felts højere værdi, er det den højere værdi, der noteres.
(Se figur herover).
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Ved udadtælling noteres laveste værdi såfremt dornen
tangerer ringen til den laveste værdi.
Medmindre andet udtrykkeligt er anført, skal en træffer,
der berører en skillelinje mellem 2 felter, regnes for en
træffer i højst tællende felt (se tegningen ovenfor).

Begrundelse
Konsekvenser
Aktivitetsmæssige:

Konsekvenser
Økonomiske:

Det giver god mening, at den der skyder nærmest midten
flest gange, vinder. Samtidig fjerner man også den faktor
at man er ude hvis man skyder en 9’er.
Ingen
Mindre økonomiske udfordringer, da visse landsdele skal
indkøbe ekstra skivetællemaskiner til udlån til foreningerne.

Ikrafttrædelsestidspunkt

Næste skyttebog

Bilag

Ingen

Dato_12. marts 2019__

Underskrift: Dorthe Overgaard, Formand__
Landsdel, skydeledelse, underudvalg.

Sendes til:
Jakob Nielsen
Idrætskonsulent DGI Skydning
Idræt og Motion
På mail jakob.nielsen@dgi.dk
Ved modtagelse til ovenstående, bekræftes denne – asap, på mail.
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Debatemne om nyt skydeprogram på 200m

DK 200m Special, riffel, 200m,
Skydeprogram Stilling skydning 200m:
Stillng Antal skud Skydetid Markering
Fri
Frit
5min
Lig
5
1.5min
Stå
5
5min
Knæ
5
2min
Åben skærm
Fri
Frit
3min
Stå
3
Gældende Knæ
5min
3

Prøveskud
Gældende
Gældende
Gældende
Prøveskud

Lig






4

Ingen Klasseinddeling: Åben Disciplin
Skive 10-delt ringskive på 200 m Indadtælling anvendes ved berørt streg.
Våben: Standard gevær Sauer STR200 eller Otterup/Mauser (Der må ikke benyttes Kikkertsigte)
Tillæg til Skydetid: der er ca. 2 min til at skifte og finde ny skydestilling, efter endt skydning
må skytterne begynde at gøre klar til næste serie og finde skydestillingen.
Samlet skydetid ca. 26 Min for stillings skytter.

Begrundelse:
1. Nye regler:
Da Nordisk Mesterskab UNG/SEN der ikke længer skydes på 300m skive men i stedet på
200m skive, mener RU at det også må være det mest rigtige at udtage skytterne til dette hold
på baggrund af resultater der er skudt på 200m distancen og på et program der indeholder
de samme underprogrammer som der skydes til Nordisk Mesterskab.
2. Økonomi:
Dette vil gøre det billigere at skyde udtagelserne til Nordisk Mesterskab da der på 200m kan
benyttes en billiger ammunition en den der er nødvendig på 300m for at opnå gode resultater.
3. Lige muligheder for alle:
Alle DGI skytter har mulighed for at skyde sig på holdet til Nordisk Mesterskab UNG/SEN, underordnet hvilken klasse de normalt skyder i. (Udtagelse grundlag for Baneskytter vil være
Årsranglisten på ”DK 200m Special”)
Riffeludvalget DGI Skydning

