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
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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.
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* 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________
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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.
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