Vingsted d. 23. maj 2017

Referat Aktivitetsmøde DGI Skydning
Dato:

Lørdag den 20. maj kl. 10.00 – 16.30

Sted:

Vingsted Hotel og Konferencecenter

Praktik:

Mødet starter med ankomst mellem 09.30 – 10.00.

Deltagere:

DGI Skydning Landsdeles repræsentanter
DGI Skydning LU, pistoludvalg, riffeludvalg, samt gæster fra DGI Skydning kompetencegrupper.
Landsudvalget:
Lars Høgh (LH),
Henrik S. Møller (HSM),
Jens Bo Laursen (JBL),
Peter Buus Larsen (PBL),
Sune Rongsted (SR),
Michael Brandt (MB)
Erik Mouritzen (EM),
Landskontoret:
Tommy Haun, Laila Højfeldt, Jakob Nielsen, Rikke K. Jensen, Martin
Højsgaard.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.-16.
17.
18.
19.

Velkomst, orientering
Bandepakken – EU våbendirektiv
Udviklingsprojekter – status.
Medlemsudviklingen
Drøftelse af gruppe 1 forslag skyttebog med fælles forudsætninger riffel og
pistol
Valg til LU DGI Skydning
- Formand Lars Høgh er på valg. Genopstiller.
- Formand pistoludvalget, Michael Brandt. Genopstiller.
Disciplinopdelte møder, henholdsvis riffel og pistol
Opsamling fra disciplinopdelte møder
Orienteringspunkter
Evt.

Se næste side..
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Dagsorden:
1.

Velkomst, orientering

Forhandling/Beslutning/Ansvarlig/Tidsfrist:
Velkomst af formand Lars Høgh, som bød velkommen til de fremmødte, samt gæster Lotte
Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen
Danmark, samt afdelingsleder i Idræt & Motion
Tina Emiliussen Thomsen.
Tommy S. Haun valgt som dirigent.

2.

Bandepakken/EU våbendirektiv. Orientering om kommende tiltag. Se LINK
Lars Høgh redegjorde for det arbejde som DGI
Skydning har gjort ifm. ny bandepakke og EU
våbendirektiv, samt hvilke betydninger det får
for skytter og foreninger.
Se bilag med pp.: bandepakke
EU Våbendirektivet får ingen konsekvenser for
DGI Skydnings aktiviteter.
Bandepakken vil få nogle konsekvenser for DGI
Skydnings skytteforeninger:
 Vandelsgodkendelse af medlemmer (formentligt fra den kriminelle lavalder)
 Uddannelse af skydeledere
 Procedurebeskrivelse af omgang med
våben i foreninger
 Øget tilsynspligt fra politiet
 Oplysningskampagne på opbevaring af
våben ved private.
Nordjylland foreslår at med de nye krav, bør
der fremkomme et krav om at alle nye medlemmer skal igennem introforløb i skytteforeningerne, hvilket vil være med til at højne niveauet på vores medlemmer fra start.

3.

Udviklingsprojekter – status

Status og orientering på igangværende udviklingsprojekter.
Lars Høgh indledte punktet med en opfordring
til landsdelene om at tage godt imod de nye tiltag, og opfordring til at landsdelene begynder
at arbejde med dem fra 2018, her i blandt opbygger et samarbejde med jægerne decentralt.
Martin Højsgaard, projektleder fremlagde en
status på samarbejdet med
 Jægerne her i blandt Åben hus og kikkertklasse
 Airsoft
 Bueskydning – pilotprojekt i DGI Midt- &
Vestsjælland
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IR våben – ikke igangsat endnu, men
skal i gang med at klarlægge mulighederne for at få en aktivitet op og stå.

Se bilag: udviklingsprojekter
4.

Medlemsudviklingen

Medlemsudviklingen 2015 – 2016. Bilag 4.1
Skydning er samlet set gået tilbage i medlemstal med ca. 3,5 %. I 2016 var der knap 49.000
medlemmer under DGI Skydning.
Ny struktur for målstyring fra 2018, hvor landsdelene får større indflydelse på hvilke indsatser
som de vil arbejde med.
Se bilag: udvikling-målstyring
Storstrømmen – vi bruger for meget energi på
regler og aktiviteter for 10 % af vores medlemmer. Vi burde snakke mere om hvad vi gør i
foreningerne for 90 % af medlemmerne som
ikke er KAP-aktive.

5.

Drøftelse af gruppe 1 forslag i
Skyttebogen med fælles forudsætninger riffel og pistol.

Bilag 5.1 Forslag fra DGI Østjylland og Skanderborg Skytteforening om indførelse af IPSC
på cal. .22
Østjylland ønskede ikke at motivere forslaget
yderligere.
Lars Høgh kommenterede forslaget som ikke
opfattes konkret nok til at kunne optages i
skyttebogen. DGI Skydning mener at IPSC høre
til i Dansk Skytte Union, men vil ikke afvise at
DGI skydning skal arbejde med bevægelse og
handleskydninger, men under andre former.
Østjylland opfordrede til at behandle emnet
som et debatemne på aktivitetsmødet.
LU og PU opfordres til at arbejde videre med
området uden direkte at kopiere en aktivitet
som allerede eksisterer.
Bilag 5.2 Forslag fra DGI Fyn, klassificering af
skytter ved pause som kapskytter.
DGI Fyn motiverede forslaget.
LU er meget på linje med forslaget, om at en
gammel klasse bibeholdes i længere perioder.
Evt. aldrig slettes og dermed kan være med til
at klassificere i lignende skydestillinger senere
hen.
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Sydøstjylland tænker mere det er et problem til
DM, og foreslår at der skydes i en samlet klasse
til DM, eller at der indføres et aktivitetskrav på
x antal skydninger for at deltage.
LU arbejder på at implementere ændringer ift.
Klassificering og kommende evalueringsarbejde. Der var tilslutning til Fyns forslag.
6.

Valg til LU DGI Skydning

Formand Lars Høgh er på valg. Genopstiller.
Kristian Kanstrup DGI Nordjylland, motiverede
en genopstilling af Lars. Henrik S. Møller fra LU
motiverede genopstilling fra LU.
Lars Høgh blev genvalgt enstemmigt for 2 årig
periode.
Pistoludvalgsformand Michael Brandt er på valg.
Genopstiller.
Erik Madsen DGI Midtjylland, motiverede genopstilling. Sune Rongsted fra LU motiverede
genopstilling.
Michael Brandt genvalgt enstemmigt for 2 årig
periode.
Emner fra landsdelene kan indstilles forud for,
samt på dagen. Ingen.

7.

Disciplinopdelte møder, henholdsvis riffel og pistol

7.1

PISTOL – gruppe 1 forslag:

Bilag 7.1 Forslag fra DGI Vestjylland med indførelse af klassen grovfri i Skyttebogen.
DGI Vestjylland – fremlagde forslaget
PU fremlagde sin holdning. PU kan ikke støtte
forslaget grundet fjernelse af .32 og mangel på
briller.
DGI Vestjylland trækker forslaget mod at PU
pålægges i samarbejde med forslags stiller at
finde en løsning til, at man ikke i Grovfri klassen kan gå 2 runder med samme våben fremover.
Opgaven løses hurtigst muligt.
Enstemmigt vedtaget.
Bilag 7.2 Forslag fra DGI Vestjylland med indførelse om tvungen brug af optisk/holigrafisk/rødpunkt sigte i Grovfri.
Forslaget er trukket da det hænger sammen
med 7.1
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Bilag 7.3 Forslag fra DGI Vestjylland, med indførelse af DM Grovfri på terræn.
Forslaget er trukket da det hænger sammen
med 7.1
Bilag 7.4 Forslag fra DGI Østjylland, med indførelse af klasseinddeling i alder samt 1 og 2
håndsfatning i GP32.
(Det skal bemærkes at ”Ny klassificering” her
gennemføres der i efteråret 2017, en evaluering, hvoraf det vurderes det hensigtsmæssige i
antallet og udbuddet af klasser).
DGI Østjylland – fremlagde forslaget
PU kan ikke støtte forslaget, i det det bliver
omfattende med mange flere klasser på 1 og 2
hånd. Det har skydningen ikke brug for og der
er ikke skytter til dette.
Der stemmes om forslaget - forslaget blev ikke
vedtaget.
Bilag 7.5 Forslag om ændring af pibelængde
ved grovfri med kompensator.
PU – fremlagde forslaget fra LU Skydning
Der stemmes om forslaget - forslaget vedtaget.
8.1

PISTOL - debatemner
Genindførelse af omskydning.

Bilag 8.1 Debatemne rejst af DGI Fyn, om
genindførelse af omskydning på pistol.
(Omskydning er suspenderet i en 2 årig prøveperiode, og tidligere drøftet på aktivitetsmødet
på pistol). Gruppe 2 emne.
DGI Fyn – fremlagde debat emnet.
Forsamlingen er delt på omskydning skulle/skal
gælde kun 25m eller også terræn.
PU – efter reglen blev indført er funktionsfejl på
.32 faldet 90%, så en eller anden virkning har
suspendering af om skydning betydet.
PU vil gerne have mulighed for at gennemgå
alle resultater fra 25m igen i år og modtage input fra de fremmødte så PU til efteråret kan
drage en konklusion omkring om skydning eller
ikke om skydning.
Der gives udtryk for fra forsamlingen, at der er
skytter der ikke kører til et stævne, da der er
risiko for en funktionsfejl og så har man bare
kørt forgæves.
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Forsamlingen er enig om ikke at være enige!
8.2

Combi-luft

Pistoludvalgets overvejelser omkring indførelse
af ny disciplin på combi-luft.
Afvikling og regler til combi luft fremlagt af PU
Combi luft skydes på 2 våben typer nemlig 1
skuds eller 5 skuds våben.
Alle 1 skuds våben skyder mod hinanden og
alle 5 skuds våben skyder mod hinanden.
Husk - Baner der bruges til combi luft skal være
godkendt til luft.
PU vil gerne foreningerne tester disciplinen af
det næste års tid.
Program og Excel ark skal ud til LDF.
Gerne hentes via hjemmesiden
Forsamlingen: Lyder spændende, en frisk ide.

9.

10.

Valg PISTOL:
Valg til pistoludvalget

PISTOL – Evt.

Sune Rongsted, DGI Storstrømmen er på valg.
Genvalgt for 2 år.
Lasse Pedersen, DGI Fyn er på valg. Genvalgt
for 2 år.
PU ønskede drøftelse af sikkerhed generelt.
Input fra forsamlingen:
Definering af hvilke overtrædelser der skal give
bortvisning vil være en hjælp.
Ordet ”kan” er en gummi paragraf som er af
hængning af hvem der er bane kommandør.
Hvad gør vi ved de overtrædelser vi ser ude på
banerne?
Sikkerhedsproblematikken løser vi kun via ændring af kulturen i foreningerne.
Nye skytter gør det de ser de ”gamle” gør uanset om det er rigtigt eller forkert hvad de garvede skytter gør.
Sikkerhedsbestemmelserne savnes i Skyttebogen.
Sikkerhedsreglerne bør gennemgås både for
terræn og bane.
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11.

RIFFEL – gruppe 1 forslag
Nyt klasseprogram
200 og 300 m

Bilag 11.1: Forslag nyt klasseprogram 200 m
riffel
Bilag 11.2: Forslag nyt klasseprogram 300 m
riffel
Bilag 11.3: Forslag ny skive 300 m
Bilag 11.4: Supplerende til bilag 12.3. DFS
300 M.
Riffeludvalget har modtaget input fra landsdele,
skytter og via drøftelser i det nordiske samarbejde vurderet det nødvendigt at ændre klasseprogram strukturen på 200 og 300 m for at
sikre motivation og udøvere på disciplinerne i
fremtiden, både nationalt og NM.
Sydøstjylland anerkender forslaget og behovet
for ændringer på langdistance, dog kun lave
ændring på 300m i første omgang. Samt stiller
spørgsmål ved fornuften ved at ændre 300m
skiven.
Nordsjælland har testet programmerne bl.a.
skytterne, og de syntes det er sjov, men ønsker
hellere begge programmer.
Nordjylland er bange for rekrutteringen til langdistance hvis 200m laves til hurtigskydningsprogram, da det vil være svære at få nye i
gang.
RU trækker forslaget om at ændre klasseprogram på 200m, samt forslag om ny skive på
300m.
Forslaget om nyt klasseprogram på 300m (bilag
12.2) bringes til afstemning.
Afstemning:
JA: 127
NEJ: 16
Beslutning:
Forslaget er vedtaget om nyt klasseprogram på
300m som erstatning for eksisterende klasseprogram på 300m og Nordisk Program.

12.

RIFFEL – gruppe 1 forslag
Indførelse af kikkertklasse til
ny målgruppe; jægere.
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Bilag 12.1: Forslag kikkertklasse kap. 2 skyttebog, klasseskydning (gruppe 1 forslag).
Bilag 12.2: Forslag kikkertklasse kap. 3 skyttebog, klassekrav/skydeprogram (gruppe 1 forslag).

Bilag 12.3: Forslag kikkertklasse kap. 4 skyttebog, konkurrencebestemmelser baneskydning
(gruppe 1 forslag).
Bilag 12.4: Forslag kikkertklasse kap. 6 skyttebog, konkurrencebestemmelser terræn
(gruppe 1 og 2 forslag)
Bilag 12.5: Forslag kikkertklasse kap. 11 skiver (gruppe 1 forslag).
Med baggrund i udviklingsprojekterne med nye
målgrupper, drøftes og besluttes indførelse af
regler i skyttebogen som inkludere målgruppen
jægere mv.
Sydøstjylland og Nordsjælland kunne godt
tænke sig at klassen kom som et særskilt program, så DGI skytter både kunne skyde klassisk DGI skydning og Kikkertklasse.
Efter en afklarende debat om jægers ønsker om
aktivitet, baner og miljøkrav.
Afstemning:
JA: 131 - NEJ: 12
Beslutning:
Forslaget er vedtaget uden ændringer
13.

RIFFEL – gruppe 1 forslag

Bilag 13.1: Forslag om indførelse korn-diopter
på riffel.

Indførelse af korn-diopter.
Efter lidt debat og afklaring af diopters funktion. Det skal præciseres at det max er tilladt
bruge en korrigering. Altså ikke både 0,3 og
0,5, men enten eller.
Ændringsforslag til forslaget at der sættes en
max grænse ind på op til +0,75.
Afstemning:
JA: 143
Nej: 0
Beslutning:
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
14.

RIFFEL - debatemne

Bilag 14.1: Drøftelse om riffeludvalgets intentioner om at ændre finaleprogrammet på 15 m.
Bilag 14.2: Præcisering af anvendelsen af
måtter.
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Præmievåben finaleprogram. Riffeludvalget forslår finalernes 3. rundes, skydes som DM finalerne, heraf med 1/10 markering.
Debatemner kort diskuteret og taget til efterretning.
15.

Valg RIFFEL:
Valg til riffeludvalget

Erik B. Laursen, DGI Østjylland – på valg. Genvalgt for 2 år.
Lasse Sukstorf, DGI Nordsjælland – på valg,
ønsker ikke genvalg. RU har mandat til at supplere sig selv efterfølgende på vakant post, da
der ikke blev fundet nyt medlem.
Peter Buus Larsen, DGI Nordjylland – på valg.
Genvalgt for 2 år.
Kim Bo Nielsen, DGI Østjylland – på valg. Genvalgt for 2 år.

16.

Riffel evt.

Nordsjælland opfordre til at når der sendes info
ud til landsdelskonsulenter, at formanden for
skydeudvalgene bliver sat på cc., så de ved
hvad der kommer ud af info og hvad de
kan/skal reagere på.

17.

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

18.

Orienteringspunkter, intet.

19.

Evt.

Erik Mouritsen ønskede at udtræde af LU, fra en
udpeget post for IT og Kommunikation, Lars
Høgh takkede Erik for det gode samarbejde.
Skytternes Ærestegn blev uddelt til Lasse T.
Sukstorf fra DGI Nordsjælland og medlem af
Riffeludvalget.
Skytternes Ærestegn blev uddelt til Michael
Brandt fra DGI Midtjylland og formand for Pistoludvalget.

Med venlig hilsen
Tommy Haun
Idrætskonsulent DGI Skydning
Idræt og Motion
Direkte 7940 4119
Mobil 4042 2680
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