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Økonomi
Som jeg skrev sidst, så ligger der en aftale om, at ca. 1/3 af tildelingen fra DGI Østjylland skal
bruges på aktiviteter i udvalgene, og ca. 2/3 på løn og alt administration og klubudvikling der
arrangeres af konsulenten.
Så hvis vi vil have 1/3 del til aktiviteter, så skal vi begrænse vore ønsker i 2/3 delen.
Her er den største post naturligvis de ansattes lønninger.
Delen til klubudvikling er ikke kendt, men der kan nok også findes lidt i 1/3 til dette arbejde.
Til foreningsmødet torsdag den 24. oktober, håber jeg, at vi har fået lavet et regneark, hvor vi
kan se de udgifter, vi har haft i 2019, og i et budget kan se hvad, vi forventer at have/kunne
lave i 2020.

Arbejdet i aktivitetsudvalget
Der er stadig et stykke vej, til vi er i mål med at få det skriftlige på plads såsom mål og handlingsplaner for de kommende år.
Jeg var i sidste uge til et erfa møde med formænd fra Jylland og Fyn + konsulenter, og her kører det de fleste steder bedre, men uden den store medlemsfremgang.
Flere arbejder med uddannelse af trænere og deres erfaring er god.
Vi har i aktivitetsledelsen fået introduceret en god måde at lave dagsordner på, og referater er
nu efter min mening lettere at læse.
Jeg kan mærke, at der er stadig et stykke vej, til vi alle 4 er enige om vejen frem til målet, men
den finder vi helt sikkert i løbet af vinteren, når vi kommer i hus med mål og en fordeling af
arbejdsopgaver.

Arbejdet i riffel og pistoludvalget
I begge udvalg er der afholdt møder med stor opbakning til at gennemføre det planlagte.
Der er et lille arbejde med at få kommunikationen til at fungere, men det bliver med garanti
bedre, når vi får årshjulet på skinner.
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Pletskud
Hvis du prøver at gå ind på pletskud.dk, så finder du den nye udgave.
Her mangler der dog stadig at komme noget aktuelt info frem fra jer.
Men det ser efter min mening ganske godt ud, og bliver vi alle bedre til at få lagt noget under
de 3 overskrifter, så bliver det helt sikkert en succes.
Så der er nu 3 ”sider” riffel, pistol og værd at vide.
Hvis du har noget, du mener, kan være interessant, så bedes du sende det til Jonas eller Helle,
som vil sørge for, at det bliver lagt op på siden.

Bueskydning og Airsoft
Vi bliver nok nød til at gøre noget ved disse 2 tiltag, men det er min holdning, at vi først skal
satse på riffel og pistol.
Hvis der så i foreningerne er et ønske om at ville noget med Softball og/bueskydning, så skal
vi ikke virke som en stopklods, men direkte bliver der ikke sat noget i gang af Jonas og Helle
på disse punkter.
Vedr. bueskydning, så er der lidt gang i det med 4-5 foreninger, som pt. er prøveklude og der
arbejdes med at få materialet lagt væk fra kontoret, så det ikke er en tidsrøver her.
DGI’s handlingsplan bliver nok noget med, at vi skal anvende en vis del af vores aktive midler
til disse tiltag i DGI Skydning.
Indtil videre er vores holdning dog, at dette skal afhænge af interessen for disse tiltag.
DSB/ASF og Skydebaneforeningen Vestereng, har fået lovning på et areal på de gamle 200 meter baner, hvor der kan laves en multibane på 2 afsnit der hver er ca. 85x25 meter.
Der vil blive hul igennem, så der vil være tilgang fra asfaltvejen til de 2 baner.
Airsoft udendørs vil være helt aktuelt på et af disse afsnit, og kan måske kombineres med en
mere eller mindre terrænbane med cal. 22 måske a la IPSC.
Det andet afsnit kunne måske bruges til bueskydning og Biatlon.
Der er ikke planlagt noget, så hvis der er nogle der går rundt med gode ideer, så send mig en
mail.
Der vil i november blive indkaldt til et planlægningsmøde, hvor også du er velkommen.
Der bliver arbejdet på at skaffe resurser ca. 500.000 kr., som det vil koste at gøre området klar
til brug.
Der skal flyttes en del jord og opsættes ca. 200 m hegn.
Jeg var i Vadum for at se en airsoft bane.
Her har de indrettet både en indendørs og udendørs bane.
Begge dele bliver brugt af ca. 30 nye medlemmer, som synes det lige er sagen.
De har lavet en aktionbane indendørs i et rum på ca. 50 m2, så det er ikke umuligt, at der
kunne findes plads eller andet sted i forskellige foreninger, hvis interessen er der.
På udendørs banen havde de 5 forskellige baner ala IPSC.
Der er allerede regler for en AIPSC.

Skytte konsulenten og koordinator
Vi har netop afsluttet Skydesportens dag d. 12. oktober.
Her er der desværre kun 3 foreninger, der er med i Østjylland.
Der har her været forskellige grunde til, at der ikke er flere med, men dette gøres bedre i
2020.
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I 2019 kan vi stadig ikke nå, at bruge det beløb der er til rådigt på ca. 1.036.000 kr.
Jeg forventer, at vi har ca. 200.000 kr. tilbage i 2019 til at lave et tiltag mht. træning og kurser
med opstart her 2019, men det tager tid at sætte noget nyt gang, når der er flere led der skal
involveret (alle har jo en mening).
Meningen er fortsat mht. skydetræning, at vi vil tilbyde trænere (hvis vi kan finde sådanne) til
klubbernes skytter 1 – 2 gange om måneden.
Mht. kurser, så lavede jeg i 90’erne noget tilsvarende i Dansk Skytte Union, men dengang
kunne jeg selv træffe alle beslutninger, så det gik lidt hurtigere.
Vi er ikke kommet i gang endnu her i 2019, men jeg håber, at det kan sættes i gang november/december med 1. delen, men eller må det blive i begyndelsen af 2020.
Så der skal startes med:
At få fundet 2 instruktører
At finde datoer for de 2 kursusrækker
At få lave en indbydelse
At få materialet udsendt
Der arbejdes pt. på at finde trænere og få materialet lavet til en indbydelse, så det er tættere
på, end det har været.
Træner 1 delen regner jeg med bliver i Skytternes Hus eller centralt, så kan de efterfølgende
placeres mere lokalt.
Træner 2 delen som er udendørs disciplinerne på både riffel og pistol kan blive på Vestereng.
Jeg regner med, at alle foreninger kan få alle de trænere uddannet, som de vil i de næste 2 år.
Eneste krav bliver at der bliver ansøgt ved jeres kommune for at få max. kommunalt tilskud.
Resten dækkes indtil videre af DGI Skydning Østjylland.
Jeg satser noget på, at vi i DSB/ASF vil have 6 med på riffel og 6 med på pistol på det første
kursus.
Flere af de andre landsdele har lavet noget der ligner, og det ser ud, som om det er et rigtigt
godt værktøj til foreningsudvikling, da der er klare indikationer på, at medlemmer fastholdes
længere i foreningen, hvis der er en træner til rådigt på træning aftenerne.
Samtidigt har det også haft den effekt, at bare der er en træner, så går det også bedre med foreningsudviklingen, da der er en synergieffekt, med noget der går godt.
Så den røde tråd vil være, at uddannelsen vil blive et samspil med træning i klubberne og en
teoretisk uddannelse, så vi når et relativt højt niveau i DGI Østjylland.

Primære aktiviteter resten af 2019:
Pistol:
Vinterturnering 15m – 5 runder
Riffel:
15m-turnering (kvalifikation og ’hyggeturnering’)
Skole DM i riffelskydning

For 2020 er planerne foreløbig sådan:
Handlingsplan og budget 2020 følger Skydnings årshjul som vi endnu ikke har nået at få opdateret, men det forventer jeg sker inden jul.
Her skal vi have defineret de forskellige arbejdsopgaver for de ansattes vedkommende (konsulent + koordinator) og for udvalgene.
Samtidigt, skal vi have afklaret kompetencer for de ansatte og for de frivillige.
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Det er sådan, at vi skal komme med et budget for 2020, som DGI’s bestyrelse så godkender.
Færdiggørelse inkl. budget uge 46 (11.-15.11.)
Godkendelse i bestyrelsen i uge 51 (16.-20.12.)
Med udgangspunkt i aktiviteterne i 2019 valgte aktivitetsledelsen, at nedenstående som minimum skal være en del af handlingsplanen i 2020:
Pistol:
Sommerturnering 25m – 5 runder
LDM 15m og 25m
DM 15m og 25m
DM i terrænskydning
Vinterturnering 15m – 5 runder
Riffel:
15m-turnering (kvalifikation og ’hyggeturnering’)
LDM 15m, 50m, 200m og 300m
DM 15m, 50m, 200 m og 300m
DM i terrænskydning
Kvalifikationsturnering til DM 50m og 200m. – 3 runder
LDM 15m, 50m og 200m (fast weekend)
Terrænskydning i Hevring
SkoleDM i riffelskydning
Andet:
Skydesportens dag 15m (inde)

DGI’s bestyrelse
I processen med at få fastlagt arbejdsopgaver og få lavet et godt værktøj til en økonomisk styring i DGI Skydning, som vi alle kan finde ud af, føler jeg, at der er en rigtig god opbakning fra
bestyrelsen og direktøren.
Så umiddelbart, så ser jeg meget positivt på de næste 4 år.
Hvad der skal ske efter 2023 ved jeg ikke, men jeg tror på at vi finder en løsning, som vi kan
leve med.
Århus den 18.10.2019/Finn Danielsen
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