Vingsted d. 26. april 2018

Beslutningsreferat Aktivitetsmøde DGI Skydning
Dato:

Lørdag den 26. 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),
Jens Bo Laursen (JBL),
Peter Buus Larsen (PBL),
Kim Bitsch (KB),
Michael Brandt (MB)
Landskontoret:
Tommy Haun, Laila Højfeldt, Jakob Nielsen, Martin Højsgaard.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst
Politisk orientering, våbenlovsområde
Udviklingsstrategi i landsdelene hen mod 2023.
Drøftelse af gruppe 1 forslag fælles riffel og pistol til skyttebog
Valg til SL DGI Skydning
- Næstformand Henrik S. Møller er på valg. Genopstiller.
- Formand riffeludvalget, Jens Bo Laursen. Genopstiller ikke.
6.–11. Disciplinopdelte møder, henholdsvis riffel og pistol
12.
Opsamling fra disciplinopdelte møder
13.
Orienteringspunkter
14.
Evt.
Se næste side..
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Dagsorden:
1.

Forhandling/Beslutning/Ansvarlig/Tidsfrist:

Velkomst

Valg mødeleder, orientering om praktiske forhold.
Lars Høgh bød velkommen
Tommy Haun valgt som mødeleder
Charlotte Back Thomassen, næstformand DGI Hovedbestyrelsen takkede Lars for det store arbejde der er gjort
med de nye sikkerhedsregler.
Desuden en tak for det arbejde som skydeidrætten har
lavet med FOKUS-projektet.
Moderne fortællinger og de gode historier, er vigtige at
fortælle.

2.

Politisk orientering.

Våbenlovsområde – kort status
Kort orientering om den nye våbenbekendtgørelse
- Krav om vandelsgodkendelse
- Kalibergrænse for første gangs skydende
Flere krav i Sikkerhedsbestemmelserne – hvorfor?
Fordi det er vigtigt at der står så lidt i bekendtgørelsen,
da den er politisk bestemt, mens vores sikkerhedsregler
vedtages i dialog mellem os og ministeriet.
Kun ca. 4000 medlemmer er blevet vandelsgodkendt –
det er vigtigt at landsdelene informere til deres foreninger
om de nye regler og følger op på dem.
Foreningernes ledere skal alle på nye sikkerhedsuddannelse. Her er det vigtigt at landsdelene hjælper med at
foreningerne komme igennem disse uddannelser.
I efteråret kommer en oplysningskampagne om våbenopbevaring. Vigtigt at vi er i dialog med vores foreninger og
medlemmer om våbenopbevaring og at vores våben opbevares korrekt. Kan vi ikke finde ud af det, kan der
komme skærpet krav som f.eks. alarm m.m. i hjem med
våben.
Våbentilladelser med tidsubegrænset løbetid, vil grundet
nyt EU våbendirektiv blive udfaset de næste 5 år.

3.

Udviklingsstrategi i landsdelene
hen mod 2023.

Temadrøftelse om udviklingen i landsdelene hen mod
2023. Medlemsanalyse og målstyring danner grundlag for
hvordan man prioritere både ressourcer og økonomi til at
arbejde målrettet med aktiviteter der fører hen til DGI Vision.
Indledningsvis blev medlemstal/udvikling gennemgået.
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Peter Martin Bentsen, DGI Nordjylland fortalte kort om
hvordan DGI Nordjylland målrettet har satset på foreningsudvikling, med den filosofi at penge til tryk på aftrækkeren ikke giver flere medlemmer.
Jens Andersen, DGI Storstrømmen fortalte kort hvordan
DGI Storstrømmen har indlemmeret de nye målgrupper i
landsdelen og udvalg omkring bueskydning og airsoft.
Herefter gruppearbejde, hvor de væsentligste pointer var:
- Ønske om flere foreningsforløb
- Synlighed af skydesporten generelt
- Fokus på holdtræning giver fastholdelse
- Fokus på uddannelser af trænere
- Foreningerne skal udvikle sig og gøre sig interessante for nye medlemmer
- Tænke skytteforeninger som ”forretninger”, vil
gøre foreningen mere attraktive
- Opsøgende arbejde med at finde de foreninger
der har brug for udvikling
- Gør man som man plejer, dør ting, fornyer
man, sker der udvikling – nye målgrupper
- Belønningssystem til foreninger der arbejder
med det som landsdelen ønsker, til køb af DGI
produkter
- Ændret indstillingen til skydning og måden at
træne på – ny træningskultur
4.

Drøftelse af gruppe 1 forslag
fælles riffel og pistol til skyttebogen

4.1 – DGI Midt- og Vestsjælland
Forslag til beslutning mulighed for at stille op i flere klasser bilag 4:
https://mimer.dgi.dk/offentlig/BD96C858-001
Pkt. 4.2 blev behandlet først.
Som konsekvens af vedtagelsen af forslagene i pkt. 4.2,
er der nogle faktuelle ting som skal tilrettes, såfremt forslaget skulle behandles. Overordnet blev emnet debatteret, men ikke bragt til afstemning.
Generelt er der bekymringer for hvordan et forslag som
dette skal administreres i praksis.
Forslaget bliver trukket til videre bearbejdelse.
4.2 – DGI Skydning – Skydeledelsen
Klassificeringsforslag, ændring jf. evalueringsgruppens
indstilling.
Forslaget blev behandlet før forslag 4.1
Henrik S Møller fremlagde de overordnede tanker i forslagene, som blev kommenteret for og imod af landsdelene.
Bilag:
15: https://mimer.dgi.dk/offentlig/C68208AF-001
Forslaget vedtaget ved håndsoprækning
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16: https://mimer.dgi.dk/offentlig/EC0098DB-001
Forslaget vedtaget ved håndsoprækning
17: https://mimer.dgi.dk/offentlig/B6BF5B37-001
Forslaget vedtaget ved håndsoprækning
18: https://mimer.dgi.dk/offentlig/6A3AEEC3-001
Forslaget vedtaget ved håndsoprækning
4.3 – DGI Midt- og Vestsjælland
Forslag til debat, muligheden for at stille flere foreningshold DM, bilag 7:
https://mimer.dgi.dk/offentlig/685D6609-001
Debatemnet blev debatteret med input for og imod. Der
er tydeligvis kulturelle forskelle mellem Riffel og pistol.
Der kom flere input som skydeledelsen skal arbejde videre med.
5.

Valg til SL DGI Skydning

Næstformand Henrik Møller er på valg. Genopstiller.
Henrik Møller genvalgt.
Riffeludvalgsformand Jens Bo Laursen er på valg. Genopstiller ikke.
Preben Hermansen, DGI Sydvest indstillede Henrik Noppenau til formand for riffeludvalget.
Henrik blev valgt som ny formand for Riffeludvalget.
Emner fra landsdelene kan indstilles forud for, samt på
dagen.

6.

Disciplinopdelte møder, henholdsvis riffel og pistol
Alle landsdele repræsenteret, dog ikke Storkøbenhavn og Bornholm
Valgt til ordstyrer på pistolopdelt møde blev Peter Bentsen
Valgt til ordstyrer på riffelopdelt møde blev Henrik S. Møller

6.1

PISTOL – gruppe 1 forslag:

6.1 – DGI Skydning pistoludvalg
Indførelse af stål/metalmål på pistol. Bilag 13:
https://mimer.dgi.dk/offentlig/22857E35-001
Forslag fremlagt af Kim Bitsch, PU.
Indput fra forsamlingen:
- Forslaget besværliggør terrænskydning
- Giver flere muligheder, men sikkerheden skal
vi være helt sikker på
- Nu kan stål skydning blive en del af DGI
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Ja – 95
Nej – 42
Forslag vedtaget.
6.2 – DGI Skydning pistoludvalg - BESLUTNING
Genindførelse af omskydning ved funktionsfejl. Bilag 12.
https://mimer.dgi.dk/offentlig/133A82AC-001
Forslag fremlagt af Sune Rongsted, PU.
Omskydning har igennem de sidste par år delt vandene
så meget, at PU lægger op til omskydning genindføres
med de begrænsninger som er i forslaget.
Her efter debat om emnet:
- Hvad er argumentet for at have én omskydning?
- Mister skytter, da skytterne ikke vil kører efter
det med risiko for ikke at kunne skyde om.
- Skal der være omskydning på bane og ikke på
terræn
- Færre fejl nu, men ser stor usikkerhed når der
så skal afhjælpes fejl.
Ændringsforslag: Tilbage til de gamle regler på
bane og terræn, dog minus reglen om ugyldig funktions fejl
PU trækker det oprindelige forslag efter ændringsforslaget
Afstemning om ændringsforslaget
Ja - 83
Nej – 54
6.2 til afstemning Inkl. ændringer
Ja – 82
Nej – 55
6.2 inkl. ændringsforslag - vedtaget
6.3 – DGI Fyn – Skydning - BESLUTNING
Flytning og genindførelse af omskydning ved funktionsfejl. Bilag 10:
https://mimer.dgi.dk/offentlig/1DF62DDA-002
10B: https://mimer.dgi.dk/offentlig/F7E264FC-001
Fyn trækker forslaget efter ændringsforslaget til pkt. 6.2
Gruppe 2 forslag til debat:

6.4 – DGI Vestjylland – Skydning - DEBAT
Genindførelse af omskydning ved funktionsfejl. Bilag 09.
https://mimer.dgi.dk/offentlig/036726F6-001
6.5 – DGI Midtjylland – Skydning – DEBAT
Genindførelse af omskydning ved funktionsfejl. Bilag 06.
https://mimer.dgi.dk/offentlig/73FFF6A0-002
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Punkterne 6.2 – 6.5 med tilhørende forslag drøftes
samlet.
Det blev bestemt at der startes med en indledende afstemning om man vil have omskydning i en eller anden
form.
Nej - 28
Ja – 104
Tilkendegiver at forsamlingen skal behandle de indkomne
forslag.
6.6 – DGI Midtjylland – Skydning – DEBAT
Indførelse DM terrænpistol 10 stationer. Bilag 05.
https://mimer.dgi.dk/offentlig/9E6D8029-002
Midtjylland fremlagde forslaget ved Knud Erik Sørensen.
Ønske om at finde den bedste skytte, det er ikke at finde
den bedste præsitions skytte, derfor 10 stationer.
Input fra landsdelene:
- Ser en begrænsning i hvor der kan afvikles
DM da flere ikke har plads til 10 stationer
- PU i må gerne efter gældende regler lave med
10 stationer.
- Vi begrænser os hvis vi sætter krav om 10
stationer
- Forslaget giver mening hvis man har pladsen,
ellers ikke
- Måske en hensigt erklæring, at det skal tilstræbes 8 stationer
- Hvad med en finale som man har på geværterræn?
- Meget gerne at der bliver skudt om det til
sidst hvis folk står ens pointmæssigt.
PU tager forslag og input med videre i deres arbejde.
Debatemne

Antallet af klasser kontra deltagere på pistol.
Kim Bitsch, PU fremlagde en ide om at reducere yderligere i antallet at klasser på pistol, således der kun skulle
være 3 klasser. Èn pudeklasse, èn 1-hånds klasse og én
2-hånds klasse.
Der hvor vi har fremgang er der hvor vi har valgt ikke at
dele klassen op, det kan godt give stof til eftertanke.
Har vi for mange klasser?
Hvad tænker i?
-

Side 6

Klasserne må ikke blive for store
Kun inddelt i 1 hånd eller 2 hånd
Klasse 4 om vinteren skulle måske fjernes
Godt forslag, færre klasser slå dem sammen
Det er meget homogene klasser vi har nu,
men de er meget små til de lokale stævner

-

Det er demotiverende at møde op og være
ene i klassen
For store klasser så er der langt fra dem i
bunden til dem i toppen, kan gå ud over motivationen
Stol nu på vores udvalg og lad dem ændre det
der skal ændres i stedet vi skal bruge tid på et
komma! Så kan vi bruge tid på udvikling i vores foreninger.

Forsamlingen tilkendegiver at PU kan arbejde videre med
ideen om klasse ændring.
7.

Valg PISTOL:
Valg til pistoludvalget

Hanne K. Petersen fra DGI Fyn - er på valg.
Erik Dyhr fra DGI Sydøstjylland – er på valg
Kim Bitsch, udpeget vakant – genopstiller.
Lasse Pedersen, på valg i 2019 har trukket sig fra udvalget. Der skal vælges nyt medlem for 1 år.
Hanne K. Petersen fra DGI Fyn - Valgt
Erik Dyhr fra DGI Sydøstjylland – Valgt
Kim Bitsch, udpeget vakant – Valgt
Ny til udvalget – vakantpost
PU – forslår Preben Pedersen. Preben vil gerne da det kun
er for 1 år - Valgt

8.

PISTOL – Evt.

-

9.1

RIFFEL – gruppe 1 forslag

Savner en beretning, hvad er der i pipelinen,
hvad sker der?
Der er ikke nogen gennemsigtighed i hvad der
sker ved et aktivitetsmøde. Info når ikke ud til
skytten i foreningerne.
.
Ændringer i skyttebogen kan læses på side 14
i skyttebogen. Væsentlige ændringer noteres
altid der.

9.1 – DGI Midt og Vestsjælland - BESLUTNING
Ændring normalafstande cal. .22 terræn riffel. Bilag 08.
https://mimer.dgi.dk/offentlig/E17DC790-001
Enstemmigt vedtaget
9.2 – DGI Midt- og Vestsjælland - BESLUTNING
Indførelse af juniorskydestilling på udendørs discipliner.
Bilag 03. https://mimer.dgi.dk/offentlig/90B78CBC-001
Enstemmigt vedtaget
9.3 – DGI Skydning riffeludvalget/biatlongruppen
Ændring af klassesammensætning biatlon. Bilag 11.
https://mimer.dgi.dk/offentlig/1A6A4A36-001
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Enstemmigt vedtaget
9.4 – DGI Skydning riffeludvalg
Ændring af antal hold DM terræn. Bilag 14.
https://mimer.dgi.dk/offentlig/C32949AC-001
Enstemmigt vedtaget
Gruppe 2 forslag til debat:

9.5 – DGI Nordjylland - DEBAT
Forslag om lempelig holdsammensætning af landsdelshold
15 m riffel. Bilag 02:
https://mimer.dgi.dk/offentlig/91A899DB-001
9.6 – DGI Nordjylland - DEBAT
Forslag om lempelig holdsammensætning af landsdelshold
15 m luftriffel. Bilag 01:
https://mimer.dgi.dk/offentlig/7C14C4D5-001
Pkt. 9.5 og 9.6 debatteret under et.
Overordnet set er der ikke opbakning til forslagene.
Omkring 9.6, vil man gerne på sigt udvide holdet, men
skytterne er ikke til det nu.
Derimod er der flere ønsker om at en højere rangeret
skytte på et hold kan erstattes med en lavere rangeret
skytte, hvis der ingen skytte er i den højere klasse.

10.

Valg RIFFEL:
Valg til riffeludvalget

Henrik F. Noppenau - er på valg – ikke valgbar, er valgt
som formand for riffeludvalget i pkt. 5
Christian Jensen - er på valg - genvalgt
Michael Madsen - er på valg - genvalgt
Allan Aagaard, udpeget vakant - på valg i 2019
Udvalget står med en vakant post, som de har bemyndigelse til at finde en person uden for tur.

11.

Riffel Evt.
Jens Bo bragte forskellige emner op til åben debat
- Er det de rigtige aktiviteter der udbydes på riffel?
- Generelt er der opfattelse af at det er svært at finde de informationer om aktiviteter der udbydes

12.

Opsamling på disciplin opdelte møder, riffel- og pistoludvalget
giver en kort tilbagemelding i plenum.
RU hører gerne om kandidater til den vakante post i udvalget

13.
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Orienteringspunkter

DGI skal have ny formand, der
er to der stiller op
14.

Evt.
Per Tougaard fra Ungdoms udvalget
Campbølle blev promotet for flere tilmeldinger ellers gennemføres det ikke.
Der blev taget afsked med Jens Bo Laursen som stoppede som formand for Riffeludvalget.
Der blev ligeledes taget afsked med Tommy S. Haun som stoppede som idrætskonsulent
for DGI Skydning.
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