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DGl Storstrømmen Skydning
Referat fra Idrætskonference
torsdag den 13. marts 2014 kl. 19.00
i Tubæk Skyttecenter
-

Dagsorden:
Ad i Valg af dirigent
Lars Skytte, Næstved Skf. valgt.
32 stemmeberettigede fremmødt.
Ad 2 Valg af stemmetællere
Bjarne Basse Nielsen
Hans Jørgen Andersen
Ad 3 Beretning
Udvalgets skriftlige beretning er udsendt til foreningerne før mødet.
Jens tilføjede bI.a. til udvalgets beretning. Det er vores første idrætskonference i DGl.
Vi er en del af mange idrætter og der er mange fordele som vi bør udnytte.
Samtidig med at vi blev DGl Storstrømmen skete der også andre ting. Bl.a. blev vores skydebaner og udlejningshus udskilt til Skydebaneforeningen Storstrømmen. Musse- og Tubæk Skc.
har været en vigtig del af vores identitet. DGl Storstrømmen Skydning vil stadig benytte skyt
tecentrene hvor vi vil sætte stor pris på, at vi stadig kan skyde udendørs på 25m, 50m, 200m
og 300m.
Skydeudvalget består af 4 personer og derfor er der brug for medlemmer til at hjælpe i ad hoc
opgaver ved stævner og andre arrangementer.
Mikael Green er ansat som idrætskonsulent og deles med DGl Midt- og Vestsjælland.
Vi deler indtil videre hjemmeside med Skydebaneforeningen indtil DGl får oprettet platform til
skydning.
Foreningerne har også udfordringer: flere og fastholdelse af medlemmer, medieomtale, have
hænder nok til at hjælpe etc.
DGl er en spændende organisation hvor der hele tiden sker nye tiltag. Jens Andersen oplyste,
at der er meget fokus på idræt hvoraf skydning er en prioriteret idræt.
Vi har i skydning fået opgaver i forbindelse med skarpere prioriteringer: 1000 medlemmer fle
re i 2025, synlighed i alle vore aktiviteter, dyrke frivilligheden og rekrutterer frivillige, luft
skydning, lave nye aktiviteter og kursusaktiviteter.
Udfordring er at få det til at lykkes. Skydeudvalget vil hjælpe med at få det til at lykkes.
Gode forslag modtages meget gerne fra foreningerne.
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De fremtidige udfordringer vil være de skærpede regler omkring udluftning på skydebaner.
Dette vil måske få flere foreninger til at gå sammen omkring lokaliteterne.
Spørgsmål kan også være, skal der skydes med krudt? kan man ikke skydes mere med luft?
Alle opfordres til at tænke nyt og anderledes, så vi kan udvikle skydningen.
Hvis vi kan vise, at skydning gerne vil noget med vores idræt, er Jens sikker på, at vi også
fremover kan have det godt i DGl Storstrømmen.
Alle foreningerne opfordres til at deltage til DGl Storstrømmes Årsmøde den 08.04.14.
Vi kan være med til få indflydelse.
De 2 formandsmøder bliver afløst af et skyttemøde på en lørdag. Der vil give mere tid til at
fordybe sig i emner. Skyttemøde vil blive afholdt i efteråret.
Aktivitets- og kriteriemodellen. Ofte går vores aktivitet kun op i hvordan vi får flest penge til
kriteriemodellen. Vi tænker ikke så meget nyt.
Skydebaneforeningen arbejder fortsat på ruinerne af DDS Storstrømmen. Aktiviteterne er i
DGl Storstrømmen. Udvalget håber at Skydebaneforeningen vil klare det.
Skydeudvalget laver aktivitet ud fra et budget som er stillet op af DGl Storstrømmen på bag
grund af de øremærkede penge til skydning.
De aktiviteter vi bruger penge på er: stævner, kurser, DM, LDM, aflønning af Anette og Mikael.
Vores særaftale gælder iht fusionsaftalen 10 år. Herefter vil skydning indgå på lige vilkår med
de øvrige idrætter i DGl.
Vi bør vænne os til at det rent faktisk koster at dyrke skydning lige som det koster at dyrke
anden idræt.
—

Spørgsmål til beretningen:
Johnny Andersen, Stevnsved Skf.: Det er et voldsomt angreb på skyttebogen. Den er jo god at
have.
Elisabeth Toftvad, Næstved Skf.: Det bekymrer meget at man skal afskaffe 15m cal. 22 og kun
satse på luftskydning.
Ide til øget aktivitet i foreningerne kunne være, at tilskud tilbageføres til foreninger efter hvor
meget aktivitet de har.
Jens takker for kommentarerne, de er noteret

Ad 4 Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Ad 5 Fremlæggelse af handlings- og arbejdsplan for det kommende års arbejde.
Udvalget har ikke planer om at skære nogen af de kendte aktiviteter væk.
Nye aktiviteter kan være mhp synlighed. Udvalget forbeholder sig ret til at prøve nye tiltag.
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Der arbejdes på de nævnte fokusområder.

Langdistanceudvalget:
Skydning har lejet 10 baner i Musse- og 10 baner i Tubæk Skyttecenter på 200m i sommer og
har besluttet, at der skydes Aftenstævne og 300m i ulige uger og Storstrøms Cup og holdskydning i lige uger. Dette for at udnyttet de lejede baner. Holdskydning 200m skal skydes
enten i Musse- eller Tubæk Skc.
Et hold kan skyde både i Musse- og Tubæk Skc. samtidig.
Skydning har ikke behandlet om der skal betales en lille afgift når man kommer og skyder på
200m, da vi også skal betale skudafgift til Skydebaneforeningen
Håber at se rigtig mange skytter på langdistance i sommer.
Kortdistanceudvalget:
Foreningsholdsturneringen bliver ændret, således at der er gældende skydninger som ikke
skydes ved stævner. Der er endnu ikke færdigt koncept. Tankerne er pt at der afvikles kom
muneskydninger og afslutning med finalestævne.
Fremover vil kort- og langdistanceudvalget slå sig sammen og bliver til riffeludvalget. Frank vil
hovedsageligt tage sig af langdistance og Karsten af kortdistance.
ønske om, at der ved stævner er frivillige som gerne vil hjælpe. Der er brug for hjælp til man
ge ting.
Der er ikke længere nogen forening som er ansvarlig for kiosken i Musse Skc. Er der en for
ening som vil stå for denne opgave.
Pistoludvalget:
Der arbejdes på divisionsskydning som fortrinsvis har haft deltagende foreninger fra den nord
lige del af vores landsdel.
Der tænkes også her på afviklingsformen
Der stilles i år foreningshold på BK til DM
Der arbejdes på terrænskydning.
Der starter 25m sommerturnering igen. Ellers fortsættes med stævner som er planlagt.
Ad 6

Valg at udvalgsmedlemmer
Formand for 2 år Jens Andersen
Udvalgsmedlem for i år Frank Larsen
Udvaigsmedlem for 1 år Karsten Larsen
Udvalgsmedlem for 2 år Kent Andersen
—

—

—

—

Ad 7

Valg at i. suppleant og 2. suppleant for i år
1. suppleant Erling Ahmt
2. suppleant Jacob Høegh

Ad 8 Eventuelt
Per Skov, Landsdelsformand DGl Storstrømmen:
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Beretning der indeholdt mange ting. Velkommen i DGl Storstrømmen. Sikker p at vi fr godt
samarbejde. Jens Andersen sidder i DGl Storstrømmens bestyrelse. Meget stor erfaring som
han bidrager med i bestyrelsen.
De næste 10 r er der fusionsaftale som sikre skydningen økonomisk.
I DGl Storstrømmen er der prioriteringer da vi er en lille landsdel, men i tæt samarbejde med
DGl Midt- og Vestsjælland.
Idrætskonsulent Mikael Green, DGl Storstrømmen præsenterede sig kort.
Ansat i DGl Midt- og Vestsjælland og DGl Storstrømmen.
Vi er 49 foreninger og har i 2013 medlemsfremgang p 86 medlemmer.
Konsulentens opgave vil være udvikling af skydningen. Skydesportens ml er, at vi er 25000
medlemmer i 2025 i DGl Skydning.
Husk at DGl Storstrømmen afholder synlighedsseminar den 30.04. 14 i Medborgerhuset i Vor
dingborg
Juniorskyttekursus i uge 27 i Vingsted.
Hjælpetrænerkursus den 05.04. 14 i Errindlev Skf.
Indbydelser til alle 3 arrangementer er udsendt.
Der skal ikke udarbejdes AVP i frivillige foreninger.
Næstved- og Ringsted Skf. deltager ved TV2 øst løbet 2014 som del af synlighed.
Johan Vest, foreningskonsulent DGl Storstrømmen:
Beskæftiger sig med alt hvad der ikke har med selve idrætsaktiviteterne at gøre.
Skydning tilfører en stærk identitet. De kan noget øvrige foreninger kan lære rigtig meget af.
Skydning kan noget helt specielt. Henvender sig også til personer som måske ikke passer ind i
hoidsporten.
Johan kan kontaktes hvis der er brug for rd og vejledning, udvikling, lov- og regler i forhold til
kommunen, projekter, folkeskolereformen.
DGl kan bl.a. tilbyde:
Foreningsudvikling DGl har udarbejdet værktøjer som foreninger kan bruge.
Styrk foreningen kursus for bestyrelsen i egen forening
Foreningstesten redskab hvor DGl deltager 1-1Y2 time ved bestyrelsesmøde.
Foreningsguiden nyt tiltag som kommer til maj måned 2014. Frivillige ledere kan se emner
som har betydning for foreningen.
Frivillighedskampagnen Fedt at du er frivillig. Husk at pskønne alle frivillige i din forening
(den der bager kage passer kiosken ved stævner støvsuger)
—

—

—

—

—

—

Frivillighed
5 fede rd til flere frivillige
g systematisk og stratetisk til værks
gør vejen fra medlem til frivillig kortere
beskriv konkrete opgaver
aben foreningsledelse
skab samarbejdsrelationer
-

-

-

-

-
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Gæt en 6 ‘er om frivilligheden udleveret til alle.
Gaven til den forening som svarer rigtig vil efterfølgende blive tilsendt.
John Nyberg mener, at den nye skolereform vil give bedre mulighed for skoleskydning, men
tag kontakt til skolelederne inden sommerferien.
Skydebaneforeningen Storstrømmen:
John Nyberg håber at alle vil bakke op omkring skydebanerne også de foreninger som har
meldt sig ud.
Bjarne Basse Nielsen oplyste, at det ser godt ud for Skydebaneforeningen. I budgettet er alle
unødige udgifter er slettet.
Der bliver tilbud om fællesindkøb af ammunition. VII foregå som tidligere.
Tilskud for deltagelse i skoleskydning 2013 vil blive udbetalt snarest.
Der arbejdes på oprettelse af pistolterræn i Musse Skc. Der afholdes møde med henblik herpå i
næste uge.
Dirigent Lars Skytte takkede for god ro og orden.
Jens Andersen takkede for godt fremmøde. Tak til foreninger, gæster og gode indlæg.
Mødet slut kl. 22.00.

Lars Skytte, dirigent
29. marts 2014

Referent
Anette Høegh
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