DGI Fyn Skydning

Referat skytteaktivitetsmøde
d. 27. april 2016
Der var mødt 37 skytter op (inkl. skydeudvalget), som repræsenterede 15
foreninger.

Susanne Højbjerg bød velkommen til de fremmødte og bad Poul Trolle om at
styre begivenhedernes gang som dirigent, hvilket han accepterede.
Ordet blev givet til Jesper Larsson, afdelingschef i DGI Fyn, der gav et spændende oplæg om den fane på www.dgi.dk, der hedder Foreningsledelse. Her
kan foreningerne finde inspiration til ledelse og udvikling, administration,
kurser, gode tips og tricks samt svar på mange af de spørgsmål, der er generelle for foreninger i DGI.
Sidste nyt fra DGI Skydning v/Michael Brandt, Landsudvalget
Pt. fylder bandepakken meget i udvalgets arbejde, hvor man prøver på at
mindske påvirkningerne for skytterne. Den forventes at blive vedtaget i slutningen af juni. Men der er to forslag, som vi forventer vil komme til at påvirke skytterne:
1) Fremover skal der laves en vandelsgodkendelse i form af SKV3-godkendelse af nye og måske også gamle medlemmer.
2) Derudover vil man have, at flere skal være uddannet, således skal
der være uddannede banekommandører på banerne.
Medlemsudviklingen bliver der også kigget meget på, og hvad man kan gøre,
for vi bliver ved med at have en god størrelse, i øjeblikket mister vi medlemmer, bl.a. som følge af at vi får ryddet ud i inaktive ældre garnisons foreninger.
Vi kigger også en del på projekter/fokusområder, som f.eks. IR våben, bueskydning og airsoft, hvor vi skal finde nogle regelsæt for de nye aktiviteter.
Pistoludvalget har besluttet at lave et 2 årigt projekt ”kom i luft”, på baggrund af at man nu har fået godkendt 5 skuds luftvåben. Vi har kigget på,
hvordan man kan skyde luft på en mere spændende måde, og det er blevet
til en kombineret skive- og faldmålsskydning på tid. Det kan også skydes
med 1-skuds luftvåben, hvor man så får mere tid end ved 5-skudsvåbenet.
Spørgsmål fra salen:
Har man overvejet, om der er ressourcer hos politiet til at få lavet hurtige
godkendelse af skytterne?
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Svar:
Henrik Møller, der er næstformand i DGI Skydning, sidder på det kontor i
Holstebro, hvor man bl.a. skal godkende SKV3, og han siger at de er opmærksomme på udfordringen.
Spørgsmål:
Beder DGI ikke politikerne om at slappe lidt af?
Svar:
Jo, helt bestemt, derfor var vi også hurtigt ude efter episoden på Sjælland,
og politikerne ville til at begynde med begrænse meget mere, men det fik vi
forhindret.
Men der vil komme begrænsninger, det kommer vi ikke udenom.

Sidste nyt fra DGI Fyn v/Estrid Andersen, souschef i DGI Fyn
Formandens beretning fra DGI Fyns årsmøde fortæller faktisk meget godt,
hvad der sker i DGI Fyn – og her kan man se, at vi er godt på vej i den rigtige retning i forhold til DGI’s vision om at være tæt på foreningerne.
Vores konsulenter kommer rigtig meget ud til foreningerne og hjælper med
udvikling af foreningerne.
Vi laver efterhånden rigtig mange partnerskaber med foreninger, hvor vi laver aktiviteter med foreningerne. Vi administrerer og laver markedsføringsmateriale samt markedsfører aktiviteten, men det er foreningen, der finder
deltagerne og rent praktisk får aktiviteten til at køre.
Også i forhold til skydning er vi begyndt at tale om at lave partnerskaber i
samarbejde med skydeudvalget.
Vi er superglade for, at landsstævnet i 2021 kommer til Svendborg, det glæder vi os meget til.
Sidste nyt fra DGI Fyn Skydning v/Bjørn Madsen, skydeudvalget
Der er i alt 49.386 skytter på landsplan, hvoraf de ca. 6000 er fynske skytter.
Vi har et pænt antal BK skytter, men når de kommer op i juniorklassen begynder de efterhånden at falde fra, og når vi kommer op i ungklassen er der
faldet endnu flere fra. Kigger vi på de yngre voksne er det rigtig galt, det er
nok studier og familiedannelsen, der trækker. Den store gruppe ligger, når vi
kommer op omkring 50+.
På Fyn ligger vi rimeligt status quo med medlemstallet, men jf. Fusionsaftalen skulle vi jo gerne være 2000 flere skytter om føje år. Vi har alle sammen
et ansvar for at være med til at forøge antallet, også de enkelte foreninger.
Når vi nu skal til at kigge på aktiviteterne, så er det vigtigt, at vi får fundet
nogen til at bære dem.
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Der kommer nye aktiviteter til,
- jægerne – vi kender dem allerede, og flere af dem begynder at deltage i DGI aktiviteter
- bueskydning - vi har ikke mærket så meget til det endnu, vi har 1 efterskole på Fyn, som laver Fokus-projekt med bueskydning, så der er
noget at tage fat i
- airsoft – der er nogen udfordringer ift. skydeprogammer, og at det, at
der f.eks. skal anmeldes til politiet, når vi skal skyde det på banen. Vi
har pt. 3 foreninger, der har taget denne disciplin til sig.
- Hardball – dem ser vi ikke rigtig noget til. Vi har været vant til at det
er no go at skyde på hinanden, men det er nu blevet lidt anderledes.
Vi har 1 forening i Odense, som er medlem af DGI Fyn.
Der er ikke nogen entydig svar på, hvordan vi når i mål i forhold til vores
mål, men der er en ting, der er helt sikkert, vi skal arbejde på det alle niveauer.
Kommentar fra salen:
Vi mister medlemmer, vi slår på nye aktiviteter og på nye discipliner, og vi
hører, at vi mister dem i en vis aldersklasse. Men det er vigtigt, at vi skal
ikke bare sige, at vi skal have nyt for at nå målet, vi skal også kigge indad.
Vi skal hver især gribe fat i de unge og med personlig kontakt fastholde
dem, det hjælper. Og man kan få mange gode ideer, f.eks. via Charlottes
gode workshops.
Drøftelse af forslag til DGI Skydnings aktivitetsmøde den 20. maj
2017 v/Peter Søgaard
Forslag 5.1 – forslag om indførelse af IPSC på cal. 22
Udvalget mener, at vi først skal i havn med de ting, vi er i gang med at udvikle, inden vi tager mere nyt ind. Så vi er imod.
Kommentarer fra salen:
Krarup/Espe - Hvis nogen har sådan et forslag, og vi har grejet til det, så må
de bare arbejde for det, så skal vi da ikke gå imod.
Nyborg – Vi bakker udvalgets holdning op om at se at få det gennemført, vi
allerede har gang i.
Afstemningen viste, at ca. halvdelen var for og ca. halvdelen imod.
Udvalget tager den på gefühl på dagen.
Forslag 5.2 – forslag om klassificering af skytter ved pause som kapskytter
Forslaget er stillet af skydeudvalget, selvom det ikke har været diskuteret på
et skytteårsmøde eller skytteaktivitetsmøde, men skydeudvalget mener, det
ikke i er orden, at nogen kan holde pause i nogle år, så kan man starte i den
lave klasse og lave resultater, der rent faktisk hører hjemme i den højere
klasse, man tidligere var klassificeret i. Vi ser, at der er nogen, der tænker i
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det (snyder). Der blev brugt et konkret eksempel på det, man mener er
snyd.
Kommentarer fra salen:
Fjelsted/Harndrup - Der er ingen problemer i forslaget som sådan, men det
kan være et problem, hvis skytten vitterlig er blevet dårligere og f.eks. har
holdt pause pga. sygdom, og så skal starte i en højere klasse, når man prøver til igen.
Krarup/Espe – Kunne det være en idé, at man skal have 3 resultater for at
kunne stille op til DM. Efter 3 officielle resultater vil klassificeringen automatisk rette sig efter de skudte resultater.
Nyborg – I forhold til det konkrete eksempel, så har han faktisk skudt lokale
stævner, men problemet opstår, hvis der er foreninger, der ikke indberetter
resultater, og samtidig er det jo skyttens forening, der skal klassificere en
skytte, der har holdt pause.
Afstemningen viste et flertal for forslaget.
Forslag 7.1 - forslag om indførelse af klassen grovfri i skyttebogen
Udvalget er for.
Ingen kommentarer fra salen.
Afstemningen - det tolkes som, at man godtager forslaget.
Forslag 7.2 – forslag om indførelse af tvungen brug af optisk/holigrafisk/rødpunkt sigte i grovfri
Udvalget er for, da begrundelsen er den samme som i forslaget ovenfor
Ingen kommentarer fra salen.
Afstemningen - det tolkes som, at man godtager forslaget.
Forslag 7.3- forslag om indførelse af grovfri på terræn
Udvalget er for, da begrundelsen er den samme som i forslagene ovenfor
Ingen kommentarer fra salen.
Afstemningen - det tolkes som, at man godtager forslaget.
Forslag 7.4 – forslag om indførelse af klasseinddeling i alder samt 1 og 2
håndsfatning i GB32
Udvalget er imod, da konsekvensen af forslaget giver flere klasser.
Kommentarer fra salen:
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Michael Brandt - Det er en misvisende analyse, der er brugt i forslaget, man
kan ikke sammenligne cal. 22 og 32, sådan som man har gjort.
Afstemningen – Stemningen i salen blev tolket som, at man ikke vil støtte
forslaget, fordi det giver flere klasser.
Forslag 7.5 – forslag om ændring af pibelængde ved grovfri med kompensator
Udvalget støtter forslaget.
Ingen kommentarer fra salen.
Afstemningen - det tolkes som, at man godtager forslaget.
Punkt 8.1 – debatemne om genindførelse af omskydning på pistol
Forslaget er indsendt af Fyn, som konsekvens af en tidligere debat på skytteårsmødet.
Ingen kommentarer fra salen.
Afstemningen - det tolkes som, at man godtager forslaget.
Forslag 11.1 – forslag om nyt klasseprogram på 200 m riffel
Der er tale om en tillempelse til NM, man vil gerne gøre det lidt mere specielt
i forhold til de lidt mere langsomme discipliner.
Kommentarer fra salen:
Nyborg - Man er godt i gang med at dræbe langdistancen. En del ældre skytter faldt fra, da man lavede skiverne mindre, og nu får man mindre tid, så
nu vil endnu flere falde fra.
Rudkøbing - Man taler om at ville ramme en anden målgruppe, så måske
kan det faktisk være med til at genoplive det.
Afstemningen – der var delte meninger. Udvalget tager stilling til, hvad der
skal stemmes i forhold til debatten på dagen
Forslag 11.2 – forslag om nyt klasseprogram på 300 m riffel
Der er tale om en tillempelse til NM, men det er lidt mærkeligt, at man fjerner den hurtige del.
Afstemningen – der var delte meninger. Udvalget tager stilling til, hvad der
skal stemmes i forhold til debatten på dagen, og så håber de på at få Per
Christiansen med til mødet, da han er godt inde i langdistanceskydning.
Forslag 11.3 – forslag om ny skive på 300 m
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Den nye skive vil gøre sværhedsgraden den samme som på 200 mKommentarer fra salen:
Odense Skyttekreds - Hvis sværhedsgraden blive den samme som 200 m,
skal vi så ikke bare aflive 300 m med det samme?
Horne – hvorfor skal de gøre alt ens, det er i dag en udfordring for de dygtige at skyde 300 m. Hvis sværhedsgraden sænkes, tager vi jo udfordringenvæk.
Afstemningen viste at salen var imod forslaget.
Forslag 11.4 – supplerende til bilag 12.3 DFS 300 m
Forslaget knytter sig til det ovenstående forslag.
Afstemningen viste at salen var imod forslaget.
Forslag 12.1 – forslag om kikkertklasse kap 2. skyttebog, klasseskydning
Udvalget var for.
Ingen kommentarer fra salen.
Afstemningen - det tolkes som, at man godtager forslaget.
Forslag 12.2 – forslag om kikkertklasse kap 3 skyttebog, klassekrav/skydeprogram
Konsekvens af 12.1
Ingen kommentarer fra salen.
Afstemningen - det tolkes som, at man godtager forslaget.
12.3 – forslag om kikkertklasse kap 4. i skyttebogen, konkurrencebestemmelser baneskydning
Konsekvens af 12.1
Ingen kommentarer fra salen.
Afstemningen - det tolkes som, at man godtager forslaget.
Forslag 12.4 – forslag om kikkertklasse kap 6 i skyttebogen, konkurrencebestemmelser, terræn
Konsekvens af 12.1
Ingen kommentarer fra salen.
Afstemningen - det tolkes som, at man godtager forslaget.
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12.5 – forslag til kikkertklasse, kap. 11 i skyttebogen, skiver
Konsekvens af 12.1
Ingen kommentarer fra salen.
Afstemningen - det tolkes som, at man godtager forslaget.
Forslag 13.1 – forslag om indførelse af korn-diopter på riffel
Udvalget mener, det blot skal være for seniorklassen.
Kommentarer fra salen
Fjelsted-Harndrup/Skyttebutikken - Man er nødt til at lade det være for alle
klasser, da man ellers er nødt til at tjekke alle våben, og korrigeringsprocenten kan i nogen udgaver være svære at detektere.
Odense Skyttekreds - Hvis vi har sagt ja til kikkertklassen, hvorfor skal vi så
have korn-dioptere også – kan skytterne ikke komme i kikkertklassen i stedet?
Fjelsted-Harndrup/Skyttebutikken - Det er noget helt andet end kikkertklassen.
Erfaringer fra Norge og Tyskland viser, at seniorskytter og skytter med dårlige øjne med korn-diopter får 10 år mere på skydebanen.
Nr. Aaby – hvorfor skal der i være en begrænsning i det hele taget, når det
kan være svært at detektere, hvorfor f.eks. ikke 0,75 med?
Fjelsted-Harndrup/Skyttebutikken - det vides ikke helt rigtigt, men der er
ikke meget mere at vinde med højere korrektion.
Afstemningen viste et stort ja fra salen
Punkt 14.1 – drøftelse om riffeludvalgets intentioner om at ændre finaleprogrammer på 15 m
Forslag betyder kortere tid, udvalget er for.
Ingen kommentarer fra salen.
Afstemningen - det tolkes som, at man godtager forslaget.
Punkt 14.2 – præcisering af anvendelsen af måtter
Der må kun bruges 1 måtte, til gengæld må den være 5 cm høj.
Kommentarer fra salen:
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Vissenbjerg – forslaget kommer formentlig fordi skytter fra Vissenbjerg ved
DM brugte en gummiliste for at undgå, at skytterne gled rundt på bordene
derovre, og det mente man, at det var en måtte.
Der var lidt debat, der gik både på antallet af måtter samt tykkelsen.
Afstemningen viste, at man godt kan godtage, at der bare bruges 1 måtte,
men at de delegerede skal stille forslag om, at måtte højest må have den
tykkelse, der er tilladt i dag, og ikke 5 cm
Drøftelse af afholdte og kommende aktiviteter på Fyn v/Susanne
Højbjerg
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Kurser: Der er i den forgangne periode afholdt en del kurser, inkl.

hjælpetræner og træner 1 kurser, og forhåbentlig kommer vi så også
til at kunne gennemføre træner 2 kurser, når de bliver færdige
Fynsstævnerne har fungeret godt.
Skallebøllestævnet vinter ligger fremover i uge 4, vi forsøger at lave
et samarbejde/partnerskab med Vissenbjerg
Skallebøllestævnet sommer er en økonomisk udfordring, men vi giver
den et skud igen, og så håber vi, at den nye præmiepolitik vil give
flere skytter, nu er der virkelig noget at komme og skyde efter
Klintholm pistolterræn – kæmpe cadeau til den arbejdsgruppe, der
står for stævnet, det fungerer, og folk står i kø for at komme med.
Projekt ”Fremtidens skydebaner” – På Fyn deltager Krarup/Espe. I
øjeblikket ligger forslaget på tegnebrættet, så vi glæder os til at høre
noget mere om det, når det bliver lidt mere konkret.
Synlighed – trailertur og åbent hus styres i dag fra kontoret, men vi
vil gerne have nogen frivillige til at tage sig det af det i stedet.
Nyt Projekt Ung er nu taget sat i søen for riffel, der er 15 pladser, sidste tilmeldingsfrist er på søndag
Holdturneringen har kørt godt, meget få foreninger/hold har ikke gennemført. Her i sommerturneringen bliver finalerne afholdt i forbindelse med Skallebøllestævnet. Hvis man er med i finalen, og lægger
et indskud, så gælder finaleskydningen samtidig som hovedskydning.
Forhåbentlig kan det give flere deltagere på Skallebøllestævnet. Hvorvidt der afholdes finaler på alle discipliner, afhænger af, hvor mange
hold der kommer til at deltage i den enkelte disciplin. Såfremt der
kun er ganske få deltagende hold, så vil det være et krav, at man har
skudt alle 3 serier for at kunne deltage i DM.
Aftenstævner – sidste år var en kæmpe succes med 9 stævner, hvor
der i gennemsnit var ca. 16 deltagere
Projekt fokus – vi er førende her på Fyn. 9 ud af de 10 kommuner har
nu projektet kørende, og vi håber at kunne få den sidste kommune
med. Men vi hjælper også gerne foreninger i gang i de kommuner,
der allerede er med.
Projekt fremtidens træneruddannelse – der er tale om et pilotprojekt
via SDU, vi har haft 5 fynboer med.
Jægerne – der har været af holdt et åbent hus, hvor vi på Fyn havde
5 baner, der deltog på dagen, og yderligere 2 har deltaget på en anden dag.











Seniorskydning – vi laver seniorsamlinger, hvor vi samler seniorer fra
flere foreninger nogle gange over sæsonen, det kører nogle enkelte
steder. Er man interesseret i at komme i gang med det, så kontakt
Charlotte.
Der er planer om at afholde af 2 skydeskoler, det skal være i samarbejde med foreninger, så hvis I vil hjælpe, eller har juniorer der vil
deltage så kontakt Charlotte.
Træningskulturworkshops – Det kører nu på 3 sæson, der er faktisk
10 til stede her i aften, der har deltaget. Det er en god succes med
mange deltagere, og man har mulighed for selv at have indflydelse
på, hvilke emner der skal tages op.
Foreningsudviklingsforløb – der kører nogle stykker med skytteforeninger, f.eks. har man i Tommerup haft fokus på kommunikation,
samarbejde og planlægning rettet imod indførelse af holdtræning.
Flere foreninger har valgt noget om holdtræning, men det kan sagtens være andre emner man tager op i et udviklingsforløb. Er man interesseret i får et udviklingsforløb, så kontakt Charlotte.
Vi vil gerne lave et biatlonstævne og en unge-camp, hvis I vil hjælpe
eller deltage, så kontakt Charlotte.
Vi har lavet et diagram, der viser en del af det vi har gang i her på
Fyn, både de klassiske og de nye aktiviteter. Således er der 3 foreninger (Vissenbjerg, Bullerup og Lunde), der har gang i airsoft, og de
hjælper gerne andre med input, hvis det kunne have interesse at indføre hos jer. Diagrammet lå på bordene, og kan downloades her

Spørgsmål fra salen - hvad er forskellen på hardball og arisoft?
Svar - der skydes med samme våben og plastkugler, men hvor man i hardball skyder mod hinanden, så skyder man i airsoft skyder mod skiver eller
faste mål. For at skyde hardball skal man skal være fyldt 16 år og have forældretilladelse indtil man er myndig, mens der for airsoft ikke er nogen begrænsninger.
Valg af aktivitetsansvarlige: v/Peter Søgaard
De aktivitetsansvarlige, der har en post i dag, har alle ønsket at fortsætte,
men der mangler aktivitetsansvarlige på følgende poster:
Fynsstævne sommer
Projekt Fynpistol
Projekt riffel Fyn
Åbent hus
Uddannelse
Kender I nogen, der har lyst og evner til at bestride posterne, så sig til, ellers kommer aktiviteterne ikke til at køre. Bemærk, det kan også sagtens
være flere, der går sammen i en gruppe, og det vil bare være super, hvis der
er nogen unge mennesker, vi kunne få aktiveret.
Eventuelt
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Nyborg – Som I ved, kommer landsstævnet til Svendborg i 2021. Indtil da
har man lavet en sportsfestival hvert år, som en slags åbent hus, hvor man
kan prøver en masse. Den 10. juni kan man komme til at prøve mange forskellige skydninger i Rødskebølle, og den 11 juni er der arrangeret en spændende 10-kamps skydning, materiale ligger ved hver bordet.
Der var ikke flere indlæg fra salen.
Afslutning v/Susanne Højbjerg
Susanne Højbjerg takkede Poul Trolle for at tage tjansen som dirigent, Michael Brandt for input om, hvad der sker højere oppe og Jesper Larsson for
det spændende indlæg om foreningsledelse.
Dernæst takkede hun til Estrid Andersen, Charlotte Jakobsen og Hanne Buch
for altid at være klar til at hjælpe og bakke op. Og gjorde opmærksom på, at
foreningerne skulle huske, at de også er der for at hjælpe dem.
Sluttelig takkede hun alle dem, der var mødt op, da det er dejligt at høre lidt
om, hvad der sker ude omkring.
Mødet blev afsluttet med et 3-foldigt leve for skyttesagen.
For referatet: Hanne D. Buch
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