Vingsted d. 26. juni 2020

Referat Aktivitetsmøde DGI Skydning
Dato:

Lørdag den 31. oktober kl. 10.00 – 17.00

Sted:

Vingsted Hotel og Konferencecenter

Praktik:

Mødet starter med ankomst mellem 09.30 – 10.00.
Let forplejning ved ankomst.

Deltagere:

DGI Skydning Landsdeles repræsentanter
DGI Skydning Skydeledelse, pistoludvalg, riffeludvalg, samt gæster fra
DGI Skydning kompetencegrupper.
Skydeledelsen:
Lars Høgh (LH),
Henrik S. Møller (HSM),
Henrik Noppenau Lytzen (HNL)
Peter Buus Larsen (PBL),
Kim Bitsch (KB),
Erik Dyhr (ED)
Landskontoret:
Lasse R. Pedersen, Jakob Nielsen, Martin Højsgaard.

Dagsorden:
1.
2.

Velkomst
Politisk orientering
- Medlemstal 2019
- Corona, indvirkning og konsekvenser
- Indlæg fra PET
3.
Punkt til fri debat
4.
Drøftelse af gruppe 1 forslag fælles riffel og pistol til skyttebog
5.
Valg til Skydeledelsen DGI Skydning
- Næstformand Henrik S. Møller er på valg
- Formand riffeludvalget, Henrik Noppenau Lytzen er på valg
6.–11. Disciplinopdelte møder, henholdsvis riffel og pistol
12.
Opsamling fra disciplinopdelte møder
13.
Evt.
Se næste side..
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Dagsorden/Referat:
1.

Velkomst

Forhandling/Beslutning/Ansvarlig/Tidsfrist:
Valg mødeleder, orientering om praktiske forhold.
Steen F Andersen valgt som dirigent.
Steen konstaterer at mødet var lovligt indkaldt og at der
ikke er krav om fremmøde for at være beslutningsdygtig.

2.

Politisk orientering

Status på DGI Skydnings medlemstal for 2019
Kort gennemgang af medlemstal for skydning i DGI.
Glædeligt at medlemstal er stigende på de nye målgrupper på Airsoft og Bue.
Dog er det ærgerligt at der ikke kan spores en fremgang
på de klassiske foreninger/discipliner.
Corona, indvirkning og konsekvenser
Skydeledelsen måtte i marts tage den svære beslutning
at aflyse DM 15m, men efterfølgende den helt rigtige beslutning.
Efter nedlukningen, var genåbningen af vores foreninger
en vigtig opgave. Nye retningslinjer blev udarbejdet i
samarbejde med de øvrige skytteorganisationer i Danmark, så der var enighed om hvordan skydeidrætten kan
fortsætte aktiviteten.
Indlæg fra PET
Punkt udgået, da PET var forhindret i at deltage.
Skydning efter 2023
Kort orientering om den politiske proces som er ved at
blive sat i gang for hvordan Skydning kan lande i DGI efter fusionsaftalens ophør med udgangen af 2023.
Landsdelene opfordres ligeledes til at tage dialogen med
de lokale landsdelsbestyrelser om hvor og hvordan de ser
skydning i fremtiden.
Flere landsdele opfordrer til at der kommer repræsentanter herfra med i arbejdsprocessen.
Lars redegjorde for hvilke tanker han har for processen,
at alle skal høres og være med, men måske på forskellige
niveauer.
Hanne Lene bragte en hilsen fra Hovedbestyrelsen.

3.
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Punkt til fri debat

Punktet er åben til fri debat. Landsdelene kan komme
med input/spørgsmål. Må meget gerne indsendes på forhånd hvis det kræver forberedelse af skydeledelsen.

Ingen punker til debat.

4.

Drøftelse af gruppe 1 forslag
fælles riffel og pistol til 1. behandling til skyttebogen

Grundet aflysning af ordinært Aktivitetsmøde i juni og
dermed udskydelse af forslag til Aktivitetsmøde 2021, foretages der en 1. behandling af indkommende forslag.
Der foretages ingen beslutninger om forslag, blot debat
om de enkelte forslag.
4.1 Forslag om fastfrysning af ændringsforslag for en periode – stillet af DGI Storkøbenhavn - Forslag
Generelt ingen opbakning til forslaget, da det vil låse
uhensigtsmæssige forslag fast.
Det omvendte forslag kunne også stilles, at hvis en forslag bliver forkastet, kommer det i karantæne i en årrække.
4.2. Forslag om ændring af regler om foreningsskift – stillet af DGI Skydning – Forslag
Generel opbakning til forslaget, men man er nervøs for
hvor stor problemet er, i forhold til de ressourcer der skal
bruges på at håndhæve og kontrollere det.
4.3 – Forslag om ændring af disciplinbetegnelser på GrovFri, 22FRI – stillet af DGI Skydning pistoludvalg - Forslag
Stor opbakning til forslaget, da der i dag er stor begrebsforvirring.
4.4 – Forslag om indførsel af 22FRI disciplin på 15m pistol. To indkommende forslag som behandles under et.
Forslag stillet af DGI Sydøstjylland og DGI Nordsjælland –
Forslag 4.4.1
Forslag stillet af DGI Midt- & Vestsjælland – Forslag 4.4.2
Overordnet er der fuld opbakning til at indføre en sådan
disciplin på 15m.
Overvejende opbakning til forslag 4.4.1
Midt- & Vestsjælland trækker deres forslag til mødet i
2021.
PU vil dog anbefale at der ikke indføres DM på disciplinen,
før den har vist et hvis potentiale.
4.5 – Forslag om indførsel af ny 200m disciplin, 200m NM
– Forslag stillet af DGI Skydning riffeludvalg - Forslag
Stor opbakning til forslaget.
Inden endeligt vedtagelse, skal forslaget gøres tydeligt
om det er en ny disciplin eller en klasse.
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5.

Valg til Skydeledelsen DGI
Skydning

Næstformand Henrik S. Møller er på valg. Genopstiller.
Henrik S. Møller er genvalgt.
Riffeludvalgsformand Henrik Noppenau Lytzen er på valg.
Genopstiller.
Henrik Noppenau Lytzen er genvalgt.

6-11. Disciplinopdelte møder, henholdsvis riffel og pistol
6.1

PISTOL – gruppe 1 forslag til Grundet aflysning af ordinært Aktivitetsmøde i juni og
1. behandling:
dermed udskydelse af forslag til Aktivitetsmøde 2021, foretages der en 1. behandling af indkommende forslag.
Der foretages ingen beslutninger om forslag, blot debat
om de enkelte forslag.
6.2 – Forslag om genindførsel af Seniorklasse på pistol –
Forslag stillet af DGI Sydøstjylland - Forslag - Bilag
Blandet holdninger fra landsdelene til om der er opbakning til forslaget, både tilkendegivelser for og imod.
Dog nævner flere, at det er for tidligt at lave om igen,
især efter et år med corona, hvor der ikke har været meget aktivitet.
Pistoludvalget ser gerne at man prøver den nye struktur
lidt længere inden man laver om.
6.3 – Forslag om at indføre 22Fri og GrovFri som DM disciplin – Forslag stillet af DGI Sydøstjylland og DGI Midt& Vestsjælland - Forslag
Pistoludvalget mener ikke der er et tilstrækkeligt grundlag
med skytter for at have dem som discipliner. F.eks. I
2019 var der 16 skytter til DM 25m.
PU lufter tanken om at aktiviteten er styrende for om en
disciplin kan være DM disciplin.
F.eks. skal der være 50 aktive skytter med minimum 3
skydninger for at en disciplin kvalificere sig til være en
DM disciplin. Samt en disciplin kan pilles af programmet
igen, hvis aktiviteten falder til under 40 skytter på hinanden efterfulgt år.
6.4 – Forslag om indførsel af terrænnåle på 22Fri og
GrovFri på pistolterræn – Forslag stillet af DGI Sydøstjylland - Forslag
Overvejende opbakning til forslaget, dog blev det nævnt
at antallet af nåle der kan uddeles pr. år, vil være få,
hvorfor det kan være dyrt at administrere og sætte i
gang.
Gruppe 2 forslag til debat:
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Ingen indkommende forslag vedr. gruppe 2

7.

Valg PISTOL:
Valg til pistoludvalget

Hanne Jensen fra DGI Fyn - er på valg - genopstiller.
Hanne Jensen genvalgt.
Erik Dyhr fra DGI Sydøstjylland – er på valg – genopstiller.
Erik Dyhr genvalgt.
Preben Pedersen fra DGI Vestjylland – er på valg – genopstiller.
Preben Pedersen genvalgt.

8.

PISTOL – Evt.

Pistoludvalget fremlagde deres tanker om et decentralt
DM på 15m, og fik de fremmødtes tanker og holdninger til
forsalgene.
Landsdelene blev spurgt til behovet for nye terrænskydeledere, samt luftede tankerne om at der kan stilles krav
til de uddannede om at lægge baner, da uddannelsen er
meget dyr.

9.1

RIFFEL – gruppe 1 forslag til Grundet aflysning af ordinært Aktivitetsmøde i juni og
1. behandling
dermed udskydelse af forslag til Aktivitetsmøde 2021, foretages der en 1. behandling af indkommende forslag.
Der foretages ingen beslutninger om forslag, blot debat
om de enkelte forslag.
9.1 – Forslag om ændring af forskæftets dybde – Forslag
stillet af DGI Sydøstjylland - Forslag
Det er svært for unionsskytter at tilpasse deres rifler til
reglerne i DGI.
Der spørges ind til om det er et generelt problem for
f.eks. deltagerne til præmievåben konkurrencerne.
STG informerer at det er et generelt ønske fra skytterne.
STG spørger ind til hvilke våbentyper og kalibre forslaget
skal gælde for.
Der er generelt opbakning til forslaget, men med en præcision af våben type. Et våben bør kunne indstillet så meget som muligt til skyttens behov.
Udvalget ønsker dog ikke altid bare at følge trop, når
f.eks. ISSF ændrer reglerne.
Sydøstjylland tager opgaven med tilbage, om at præcisere forslaget til hvilke våbentyper forslaget skal omhandle.
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9.2 – Forslag om ændring af skydeprogram på 300m –
Forslag stillet af DGI Skydning riffeludvalg - Forslag
Udvalget har modtaget forslag fra skytter om at ændre
det nuværende 300m program tilbage til de forrige 300m
klasseprogram.
Forslaget skal motivere skytterne til igen at skyde mere
300m.
Der er generelt flertal for forslaget. En enkelt landsdel ønsker at bibeholde hurtigskydning på 300m.
Der svares at det kan man stadig gøre derhjemme og
endda tilbyde til lokale stævner. Det vil bare ikke være en
disciplin til DM mere.
Der opfordres til at udvalget motiverer forslaget med statistik, der kan underbygge argumentationen for at ændre
disciplinen.
9.3 – Forslag om at indføre Kikkertklasse som DM disciplin på geværterræn – Forslag stillet af DGI Skydning riffeludvalg - Forslag
Med forslaget ønskes at få flere jægere til at støtte op om
vores geværterrænstævner, så de kan bibeholde et deltagerantal der gør det muligt at gennemføre et stævne der
er rentabelt.
Samtidig kan vi invitere jægere med til DM.
Det vil give mere bevågenhed på langdistance og disciplinen.
Det præciseres at kikkertklassen skal have en meget
præcis beskrivelse af hjælpemidler og skydestillinger til et
DM, så alle har ens regler
Hvis jægere må have afstandsmåler med, skal der være
en klar adskillelse af jægere og DGI skytter.
Riffeludvalget ønsker at der bliver et ens regelsæt for deltagelse i kikkertklassen til DM, da flere jægere har ytret
utilfredshed omkring denne udfordring.
Ved terrænskydningen i Karup kan jægere skyde som de
vil, med de retningslinjer som Anders Secher har lavet.
Jægere deltager ikke i "kikkertklassen", men mere i en
"jægerklasse". Det gør man også i Hevring.
Vi skal være opmærksomme på reglerne der gælder for
jægernes deltagelse til en træning eller konkurrence, når
vi opretter en ny disciplin hvor et andet forbund med
"ikke sportsvåben" kan deltage. Det påpeges at der kan
komme forsikringsmæssige forhold.
Alle er for forslaget.
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Gruppe 2 forslag til debat:

9.4 – Debatemne om decimal markering – Emne stillet af
DGI Nordsjælland - Oplæg
Nordsjælland er ikke fremmødt, så forslaget kan ikke motiveres.
Der er delte holdninger til om der kan indføres decimal
pointberegning.
Enkelte kommenterer, at det drejer sig generelt om, at
der er mange der skyder 400 til DM. Man vil bedre kunne
differentiere skytterne, hvis man brugte decimal pointberegning. Riffeludvalget ser det ikke som et problem til de
lokale stævner, da der jo ikke er så mange deltagere til
disse. At ændre til decimal kun pga. problemstillingen til
DM, menes ikke at være grundlag nok.
Landsdelene ønsker en opdateret opgørelse over hvilke
skydebaner der har pap eller elektronik.
Idet der menes at det giver bedste mening at have decimaler når man skyder på elektroniske baner, da de foreninger der forsat skyder på pap, vil have svært ved at
bedømme deres skiver, hvis de ikke har en dømmemaskine.
Administrationen forsøger at få opgørelsen fra Skydebaneforeningen Danmark eller i netværket.
9.5 – Debatemne om Tættest midten vinder – Emne stillet af DGI Nordsjælland – Forslag
Nordsjælland er ikke fremmødt, så forslaget kan ikke motiveres.
Forslaget er stillet da man mener praksis om at skyde sig
om fra hovedskydning til mesterskab tæller mere end det
samlede antal X10’er. F.eks. en skytte der skyder 150/10
i hovedskydningen og 148/6 i mesterskabet, taber til
skytten der skyder 148/10 i hovedskydningen og 150/2 i
mesterskabet.
De fleste er fortalere for, at bibeholde reglerne som de er
i dag.

10.

Valg RIFFEL:
Valg til riffeludvalget

Johnny Olsen fra DGI Midt- & Vestsjælland - er på valg genopstiller.
Johnny Olsen genvalgt
Christian Jensen fra DGI Sydvest - er på valg - genopstiller.
Christian Jensen genvalgt
Michael Madsen fra DGI Nordjylland - er på valg - genopstiller.
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Michael Madsen genvalgt
11.

Riffel Evt.

Riffeludvalget fremlægger 2 forslag til hvordan DM'et til
foråret kan afholdes. Se præsentation
Forslag 1:
Der er ikke mange der har flere end ti baner, så vi skal
undersøge grundigt hvor mange baner der forventes til de
indledende runder.
Troen på at DM kan afholde i Vingsted er beskeden, selv
hvis det kun er finalerne der skal afvikles.
Forslag 2:
Forekommer at være mere spændende
Holdfinaler skal holdes samtidigt
Der skal bruges færre hjælpere når det afvikles over
færre dage
Der er stor opbakning til at vi får gennemført et DM og
hvordan vil være op til de retningslinjer der nu må være.
Landsdelene giver udtryk for en kombination af de to forslag.
Riffeludvalget sender et endeligt oplæg ud til landsdelene,
så de kan tage del i den endelige løsning. Der vil være
kort deadline på en tilbagemelding.
Riffeludvalget vil gerne holde gang i så mange af deres
aktiviteter som muligt, udvalget opfordrer til at Landsdelsforeningerne kommer med forslag til, hvordan udvalget kan opretholde udvalgets forskellige aktiviteten i
denne Covid-19 tid.
Der opfordres til at udvikle os og holde liv i foreningerne i
stadet for at bruge for meget tid på at nørde med skyttebog og klasseprogrammer.

12.

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

13.

Evt.

Arnth-Jensen pokalen blev overrakt til Ribe Skyttekreds
for deres store arbejde med at starte op med Skole DM i
Skydning. På ganske få år har foreningen formået at få en
god kontakt til de lokale skoler, har over 200 elever med i
turneringen.
Der er spørgsmål til hvor langt Danmark er med Våbendirektiv 3. Politiet er ved at klarlægge hvilke våbendele der
frem over skal registreres, f.eks. piber og låse.
Det forventes at det falder på plads i 2021, men lovgivningen er endnu ikke klar.
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