DGI Midt- og Vestsjælland
Skydeudvalgsmøde 12. januar 2016
Første del af mødet afholdes sammen med repræsentanter fra
Skydebaneforeningen Danmark og riffel- og pistoludvalgene.
Deltager:
Skydeudvalget: Frank, Kjeld og Sigurd (referent)
Riffel: Jon og Maja
Pistol: Jim og Erik
Skydebaneforeningen Danmark: Lotte Højmark Tang og Søren Bendixen (pkt. 1)
Kontoret: Kim, Peter og Nickolai
1. Besøg af Skydebaneforeningen Danmark
a. Præsentation af mødedeltagerne
i. Fra Skydebaneforeningen deltog udviklingskonsulent Lotte Højmark Tang og
rådgiver Søren Bendixen
b. Kort gennemgang af Strategi 2020 og indsatserne
c. Skydebaneforeningen gennemgik målsætninger og strategien for foreningen samt
samarbejdsmodellen og snitfladerne med DGI,
i. Skydebaneforeningen har 4 afdelinger: rådgivning, butik, Vingsted
Skydebaner og eventafdeling
ii. Foreningen kan årligt uddele 5 mio. og låne 5 mio. ud.
1. Tilskuddets størrelse vil formentlig falde, ifbm. at tilskuddet fra DGI
over en årrække falder.
d. Evt.
i. Frank uddybede Skydebaneforeningens strategi og prioriteringer.
ii. Peter efterlyste, at strategien blev tilpasset, således at der gives tilskud til
aktive skytteforeninger, der ønsker udvikling, og ikke kun til foreninger, der
ønsker ”status quo”, samt detaljerede kriterier for at opnå tilskud.
iii. Der er planer om en afdeling af Skyttebutikken på Sjælland.
iv. Peter spurgte til tankerne omkring alternativ aktivitet på banerne. Her er
der primært tanke på 200 meterbaner, hvor jægerne kunne inviteres ind.
v. Jon opfordrede Skydebaneforeningen til at være opmærksomme på at
rådgive foreningerne om, hvordan der skal søges for at få alle våbenklasser
med i miljøgodkendelser.
2. Opfølgning fra sidste møde

3. Status 15 m landsdelsmesterskaber 2016
a. Der er styr på stævnerne, foreningerne er klar på at løse opgaverne, indbydelser er
sendt ud og stævnerne er på skydetilmelding.dk.
b. Der har været lidt indmeldinger med ønsker om at holde stævnet to steder, det vil
vi arbejde på næste år.
c. Vi har igen været lidt udfordringer omkring stævner der ligger samtidig
4. Sæsonplanlægning
a. Kim havde forberedt en liste med de aktiviteter, der er budgetteret.
b. LDM 25-300 m planlægges til uge 33 – stævnet udbydes til afholdelse to steder –
tovholdere Jon og Jim.
c. Store Skydedag er den 4/6.
d. Åbent Stævne formentligt i uge 19
e. Igelsø terræn – vi vil arbejde på at lave cal. 22 riffelterrænskydningen samtidigt
med pistolskydningen. Foreløbigt den 16/4. Tovholder Erik (pistol) Michael Groot
(riffel).
f. Riffel- og pistol-terræn Jægerspris, afholdes ikke
g. Igelsø terræn pistol 1/10 (eventuelt holdes en riffel cal 22 samtidigt)
h. Aktivitetsmøde 11/5 – Tovholder Frank
i. Vigersted 6,5 (?) - 24/3 og 9/10 tovholder Søren Skov
j. Aftenstævner – Kim og Jon prøver at lave et skriv.
Kim laver forslag til udbudsmateriale, Sigurd godkender dette, inden det udsendes.
Afregningsmodel jf. vinterens model.
5. Status på rekruttering af kandidater til udvalg forud for aktivitetsmødet
a. Frank fremlage forslag til, hvordan organisationen kunne se ud.
b. Frank og Kim arbejder videre med triologitanken
c. Vi har fået fra forskellige personer fået et antal kandidater, der kan være mulige
emner til udvalgsarbejdet.
d. Jon foreslår at udsende forespørgslen i nyhedsbrevet omkring rekruttering også nu,
hvor udvalget har brug for hjælp til DM-planlægningen.

6. Andelslandsbyen og skydebane
a. Oscar havde talt med formanden fra Andelslandsbyen – men der er ikke sket mere
for dette siden. Vi har ikke ”krudtet” til at følge op på denne sag for nuværende.
Sagen ”parkeres” derfor indtil videre.
7. Eventuelt
a. Kjeld fortalte om evalueringen af Skydeskolen, hvor der på flere punkter er ønsker
om forbedringer, primært fra riffeltrænerne. Deltagernes evaluering var meget
positiv. Vi arbejder på at afholde en skydeskole igen i år.

b. Kjeld arbejder på et pistolkursus som overbygning/supplement på det
riffeltrænerkursus, der blev afholdt i Knabstrup.
c. Taastrup Skytteforening har fået ny formand for ca. 1,5 år siden – de ønsker et
spotkursus i pistolterrænskydning – det arbejder Kjeld på.
d. Projekt Voksen – Kjeld følger op.
e. Næste møde den 2/3.
Her efter deltog udelukkende Kim, Kjeld, Frank og Sigurd
8. Ansøgning fra Viskinge om teknisk bistand
a. Ansøgningen godkendes
9. Økonomi
a. Der er ingen nye tal.
b. Vi har indkøbt biatlonudstyr og faldmål, der udestår indkøb af trailer
c. Vi har indkøbt hardballudstyret
d. Vi forventer at have tal for 2015 i næste uge
10. Dyreskue
a. Flere af landsdelene har trukket sig, der er nu kun Nordsjælland og os tilbage.
b. Skyttebutikken vil gerne være med på standen og præsentere våbenskabe, de vil
formentligt kunne byde ind med ca. 10.000 kr.
c. Hardball – vi kan sætte en stand op ”på den anden side” – dette vil måske kunne
kaste 6.000 – 10.000 kr. af.
d. Kim og Frank prøver at holde et møde med Dyreskuet
11. Ny foreninger
a. Hunters Game Skytteforening og Ledøje Smørum Skf.
b. Hunters Game er en ”skydebiograf”
c. Ledøje Smørum Skf. har tidligere været en del af Ledøje Smørum Idrætsforening,
men er nu selvstændige
d. Nyhedsbreve fremover, DGI kommer med noget snart, men ellers og frem dertil
kunne et månedsbrev være ønskeligt.
i. Vi fortsætter indtil videre med 14 dages udsendelserne
ii. Det vil være godt, hvis vi kan få mere ”prosa” med
e. Kompetencegrupper, f.eks. Skydebaneteknik
i. Kjeld Pedersen, Bjarne Vejle og Leif Bay kunne være et godt bud til
Skydebaneteknik
f. SPOTA-mål hvem gør hvad
i. Kim holder hvert kvartal fast i SPOTA-målene
1. Der arbejdes nu på seniortræf i enkelte foreningerne
2. Det Fælles Uddannelseshus, træneruddannelsen – der arbejdes på at
fordele kurserne ud på forskellige måneder sammen med de øvrige
landsdele.
12. Voksenturneringen, afviklingen af 3. runde. 1. division

a. Frank opridsede situationen ved skydningen
b. Ballerup bliver orienteret om (jf. tidligere praksis), at de kan skyde de manglende
skydninger ved den næste turneringsrunde – dog uden at de får matchpoint for
disse point (i praksis får de derfor kun 1 matchpoint i runden).
Frank kontakter kontaktpersonerne i turneringen.
13. Eventuelt
a. Kim følger op på biathlon – 1. møde skal i søen ASAP
b. Kim følger op på stopure – der mangler 1 eller 9 ure.

