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SEKTIONSÅRSMØDER

Så er det igen tid til de årlige sektionernes årsmøder. Alle medlemmer af Dansk Skytte Union er velkomne
til at overvære møderne Sektionsårsmøderne der i 2018 afholdes på 3 forskellige dage og lokaliteter.

Riffelsektionens årsmøde 2018
Tidspunkt:

17. marts 2018

kl. 17.30

Sted:

Randers Skyttekreds, Kærgade 117C, 8960 Randers SV.

Det vil være muligt til årsmødet at få stegt flæsk og persillesovs til kr. 35,00 pr. person. Det forventes, at
der er spisning ca. kl. 18.15. Bestilling og betaling online under tilmelding.
Tilmelding/betaling:

skal foregå via Conference Manager på www.skytteunion.dk senest 3. marts

2018. Endelig tildeling af delegerede foretages af forbundene ud fra de tilmeldte.
Dagsorden:

se side 6

BEMÆRK - at forslag til behandling på mødet, dagsordenens pkt. 4 skal være formanden i hænde senest 3.
marts 2018

Flugtsektionens årsmøde 2018
Flugtsektionens årsmøde afholdes samme sted som og umiddelbart efter Dansk Skytte Unions ordinære
repræsentantskabsmøde. Separat tilmelding til repræsentantskabsmødet er nødvendig. Læs mere om
repræsentantskabsmødet på www.skytteunion.dk
Tidspunkt:

18. marts 2018

kl. 13.00 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet)

Sted:

Scandic Vejle, Flegborg 8, 7100 Vejle

Tilmelding:

via Conference Manager på www.skytteunion.dk senest 4. marts 2018.

Dagsorden:

se side 6

Alle medlemsklubber, også de der er under optagelse er velkommen til at deltage. Forhåndstilmelding af
hensyn til det praktiske arrangement er nødvendigt.
BEMÆRK - at forslag til behandling på mødet, dagsordenens pkt. 4 skal være formanden i hænde senest 4.
marts 2018 via nordisktrap@sport.dk
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Pistolsektionens årsmøde
Tidspunkt:

24. marts 2018

kl. 16.00. Mødet afholdes umiddelbart efter DM 10m

finaler og præmieoverrækkelse.
Sted:

Vestereng Skydebaner, Vesterengvej 26, 8200 Aarhus N

Tilmelding:

skal foregå via Conference Manager på www.skytteunion.dk senest 10. marts
2018. Endelig tildeling af delegerede foretages af forbundene ud fra de tilmeldte.

Dagsorden:

se side 6

BEMÆRK – at forslag til behandling på mødet, dagsordenens pkt. 4 skal være formanden i hænde senest
10. marts 2018

Det er på sektionernes årsmøder, at I som medlemmer kan være med til at præge fremtiden for dansk
skydning. Det er her de aktives forhold bliver behandlet, og her man kan fremkomme med ønsker til nye
tiltag i sektionerne. Riffel-, pistol- og flugtsektionerne er klar til at modtage deltagernes spørgsmål, ris og
roser fra skytter og ledere rundt om i landet. De aktives deltagelse er vigtig, hvorfor I opfordres til at
deltage.
Mødemateriale udleveres i år ikke på tryk. Deltagere er selv ansvarlig for at medbringe dokumenterne
digitalt eller som print, hvis det ønskes. Mødemateriale lægges løbende på
http://skytteunion.dk/union/repraesentantskabsmode/, dog senest 14 dage før mødernes afvikling.
Praktiske spørgsmål til arrangementet og tilmeldingen kan rettes til Dansk Skytte Unions kontor tlf.: 4326
2352, telefontid er hverdage fra 09.30-12.00, onsdag undtaget eller pr. e-mail: info@skytteunion.dk.
Spørgsmål om stemmeret bedes riffel- og pistolforeninger rette til lokalforbundet, mens flugtklubber
bedes kontakte flugtsektionen.
Vel mødt - kom og vær med til at skabe en god stemning og en livlig debat.
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Sektionsårsmøder
Flugt - Riffel - Pistol

Dagsordenpunkterne, der er ens for alle sektionsårsmøder, er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Sektionsformanden aflægger beretning.
3. Sektionsformanden forelægger det nye års program og budget til drøftelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg:
Riffelsektionen:
a.
b.

Sektionsformand
10 m udvalg
50 m udvalg
300 m udvalg
Juniorudvalg
Udviklingsudvalg
Veteranudvalg
Ungdomsudvalget

:
:
:
:
:
:
:
:

Lige år
Lige år
Lige år
Ulige år
Ulige år
Ulige år
Ulige år
Ulige år

Anders Sode - afgår
Peter Hansen - afgår
Lars Kring Mortensen - afgår
(Mikael Green)
(Niels Laustsen)
(Tobias Volck Hybholt)
(Ib Hansen)
(Flemming Brandenborg)

BEMÆRK - at forslag til pkt. 4 skal være formanden i hænde senest 3. marts 2018

Flugtsektionen:
a.
b.

Sektionsformand
National/NSR
ISSF
FITASC
ICTSF
Uddannelse

:
:
:
:
:
:

Lige år
Ulige år
Ulige år
Lige år
Lige år
Ulige år

Kuno Danielsen
(Ebbe Hansen)
Vakant
Kent Jensen
Vakant
(Michael Hansen)

Bemærk at kun foreninger, der er optaget på repræsentantskabsmøde i 2018 har stemmeret på
sektionsårsmødet. Foreninger skal for at få stemmeret jf. Unionens love § 8 først godkendes af
repræsentantskabet. Der er til sektionsmødet 75 stemmer. Alle foreninger er sikret mindst én stemme. De
overskydende stemmer fordeles i forhold til foreningernes størrelse. Der kan kun stemmes ved personligt
fremmøde.
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Personer til udvalg udpeges af Flugtsektionen og godkendes af UNSTY.
Udvalg
National/NSR udvalg
National/NSR udvalg
ISSF udvalg
ISSF udvalg
ISSF udvalg
ICTSF
FITASC udvalg
FITASC udvalg
FITASC udvalg

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Nordisk Trap
Jagt
OL-trap
Skeet
Running Target
DTL / English Sporting
Combined Games
Compak Sporting
TRAP 1

Kuno Danielsen
Bjarne Birnbaum
Vakant
Torben Hausig
Vakant
Kuno Danielsen
Søren K. Dam
Kent Jensen
Vakant

Alle medlemsklubber, også de der er under optagelse er velkommen til at deltage. Forhåndstilmelding af
hensyn til det praktiske arrangement er nødvendigt.
BEMÆRK - at forslag til behandling på mødet, dagsordenens pkt. 4 skal være formanden i hænde senest 4.
marts 2018 via nordisktrap@sport.dk

Pistolsektionen
a.
b.
c.

Sektionsformand
Næstformand
Sektionsmedlemmer:
-1 medlem
-3 medlemmer
-1 medlem

:
:

Ulige år
Lige år

Vakant – forslag Jimmy Roed
Kristen Trap

:
:
:

Ulige år
Lige år
Ulige år

(Allan Borg)
Vakante /nye
(Niels Andersen)

De 5 sektionsmedlemmer ud over formand og næstformand skal dække følgende områder:
1. DK - turnering 10 og 15m
2. DK - turnering 25 og 50 meter
3. Rangliste
4. Afvikle DM 10 og 15m samt DM 25 og 50 meter
5. Europa Cup stævner
6. Nordisk Veteran Mesterskab
7. Dommerudvalg
8. Udviklingsprojekter
De vakante poster skal primært arbejde med opgaverne 4-5-6-7.

BEMÆRK – at forslag til behandling på mødet, dagsordenens pkt. 4 skal være formanden i hænde senest
10. marts 2018

6. Eventuelt.
Sektionerne er klar til at modtage deltagernes spørgsmål, ris og roser fra skytter og ledere rundt om i
landet. Det er her, de aktives forhold bliver behandlet og her man kan fremkomme med ønsker til nye
tiltag i sektionerne. De aktives deltagelse er vigtig, hvorfor de opfordres til at deltage.
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SEKTIONERNES BERETNINGER
FLUGTSEKTIONEN
Flugtsektionen vil gerne starte beretningen med, at ønske Emil Petersen & Johan Birklykke tillykke med de flotte
resultater de opnåede i 2017. Emil Petersen med verdensmesterskabet og bronzemedaljen ved europamesterskaber
i skeet for juniorer, og Johan Birklykke som europamester i samme disciplin. Glemmes skal ikke Alexander Karlsen
som sammen med Emil og Johan vandt sølv i holdkonkurrence ved EM. Så vi kan vel med rette bryste os af at vi i
Danmark har de bedste talenter i verden. Vi håber her fra Flugtsektionen, at de unge gutter fortsætter i samme rille
også når de bliver seniorskytter. I skeet fik vi også en ny danmarksrekord, skudt ved DM på KFK, tillykke til Jesper
Hansen.
OL-Trap har igen stået uden leder, og det er beklageligt at ingen vil tage denne post, jeg må i denne forbindelse sige
at det nok mere er reglen end undtagelsen at OL-Trap står uden en leder. Jeg har været med i først DFF siden 2005
og siden 2008 i DSkyU, og der har ikke i den tid været en stabil leder for OL-Trap. Det er altid let at se bagud i tiden,
men må bare konstatere at dette er tilfældet.
Hvis OL-Trap ikke snart kun skal bestå af 50+ skytter, så bliver skytterne i OL-Trap nød til at se indad og blive enige
om at hvis de skal udvikle deres skydedisciplin, så er det nu der skal handles.
OL-Trap må gøre op med alle de som sider på sidelinjen og har meninger men ikke tager ansvar når det gælder.
Hvorfor tager disse personer ikke ledelsen officielt og gør deres indflydelse gældende, og er med til at lave de aftaler,
som undertegnede har kæmpet så inderligt for. Men nej! Det er nemmere at side klar på tasterne og komme med
kritikpunkter, på de aftaler der kommer ud til skytterne. Dette kunne i alt sin enkelthed havde været undgået hvis
man havde siddet med ved bordet som leder.
Skeet har i denne sæson været ledet af Torben Hausig, og han har virkelig knoklet med at få noget godt i gang, men
her har vi samme problem som i OL-Trap. Det er åbenbart bare lettere at side udenfor, og være uden ansvar for det
der sker i sektionen. I stedet for at tage ansvar, så er det nærmest som om det er mere reglen end undtagelsen, at
alt hvad sektionen laver er noget som skytterne slet ikke kan godtage. I næsten 2 år ledte vi efter en lede til skeet,
og da Torben Hausig tilbød sin hjælp, ja så sagde vi, ja tak, til det. Straks kom der nu flere bud på andre ledere, og
jeg fik opringninger fra enkelte skytter som nu tilbød deres egen person som leder. For lige at runde den af en gang
for alle, så siger vi i DSkyU ikke ja til en frivillig leder som tilbyder sin hjælp, for efter bare tre dage at meddele denne,
at vi nu har fundet en ny.
Så kære skeet & OL-Trap skytter, se nu lidt indad og mind jer selv om, at vi alle er frivillige ledere som kun vil jer det
bedste, for både jer og jeres disciplin, men efter indførelsen af eliteprojektet med en sportschef, er der kommet
flere medspillere på banen, og det skal vi respektere, og ud fra det må vi lave aftaler som tilgodeser så mange skytter
som muligt, ud fra de spilleregler der nu en gang er.
Jeg lovede ved mit sidste valg at jeg ville få nedsat kravet til deltagelse på WC til MQS kravet fra ISSF for både skeet
og OL-Trap, og det er lykkedes at lave en aftale for 2018 på netop dette, men det har været en lang og hård
forhandling, og vi har fået det bedste ud af det, sådan som vi oplever det. Jeg håber personligt at skytterne der har
skudt kravet, nu tager tråden op og deltager på de WC der nu er adgang til som selvbetaler. Således at aftalen kan
forlænges til 2019 og 2020. Nogen vil nok spørge, hvad så med VM og EM? Og her kan jeg kun sige at her presser vi
også på for at få lov til at deltage på lavere krav, hvis ikke sportschefen benytter alle pladser på skydningen.
Compak Sporting har igen været i en god udvikling, antallet af skytter stiger stadig og stort set alle skydninger er
udsolgte, og dvs. at der i gennemsnit er mere end 90 skytter til hvert stævne der afholdes af sektionen. Rekordmange
skytter deltager ved VM og EM og repræsenterer DSkyU og Danmark på eksemplarisk vis ude i verden. Det er ikke
blevet til den store medaljehøst i 2017, men det er naturligvis også blevet sværere at vinde hver gang. Vi håber at vi
er tilbage på skamlen i 2018.
Nordisk Trap har igen klaret at stille et landshold til den årlige landskamp mod Sverige og Norge. Det er dog
efterhånden blevet noget af en udfordring at finde junior skytter til landskampen og til skydningerne i øvrigt. Der
var ikke den store medaljehøst ved årets landskamp, selv om vi var med i alle finalerne. Vi mangler lige det sidste.
Positivt er at deltagerantallet til NT skydningerne er stigende efter nogle år hvor det har været kraftigt faldende.
Stigningen har faktisk været så stor at flere skydninger har været udsolgt og der har været ventelister. Hvis
udviklingen fortsætter vil NT få en god 2018 sæson.
Uddannelsesopgaven har Michael Hansen igen i år haft godt gang i. Uddannelserne på instruktørsiden, og nu er der
flere nye kurser på vej. Der arbejdes blandt andet med træneruddannelser, våbentilpasning mm. Michael Hansen
kaster mange bolde op i luften, og det er super godt. Nu skal de bare gribes og føres ud i livet. Her har vi god hjælp
fra kontoret og det takker vi mange gang for.
8

Flugtsektionen står over for mange ny udfordringer, med den nye strategi og nye struktur i DIF og i DSkyU så er
økonomien igen presset helt ud, hvor det ser næsten umuligt ud. Vi har i sektionen haft store udfordringer med den
økonomi vi har fået tildelt fra DSkyU og vi har de senere år holdt minimalt af møder, for at så mange midler som
muligt til skydning og ikke til netop møder.
Det er ingen hemmelighed at FITASC-disciplinerne har fået de fleste midler fra kassen, men vi skal huske at de ikke
er en del af de midler der tildeles ISSF sektionen under sportschefen. Med den nye struktur og pengefordeling der
er kommet fra DIF vil vi få tildelt kr. 50.000,00 i 2018 og 25.000,00 i 2019 resten skal vi selv søge i de spor som DSkyU
har fået godkendt i DIF. Derfor er det helt afgørende at der findes ledere til alle discipliner i Flugtsektionen. Hvis der
ikke er en leder, som sørger for at få søgt midler til aktiviteter i 2019, ja, så er der ingen penge i støtte det år. Hvis
der er spørgsmål til hvordan dette hænger sammen, så står kontoret gerne klar med svar og hjælp til dette.
Med den nye struktur i DSkyU så er vi nu ikke længere repræsenteret med formanden i bestyrelsen af DSkyU. Vi er
en del af aktivitetsudvalget som har en formand valgt på DSkyU’s ekstraordinære repræsentantskabsmøde, og her
er valget faldet på Anders Sode fra Riffelsektionen. Det er i skrivende stund helt uoverskueligt at skulle forklare alle
sammenhænge i den nye struktur, derfor har vi inviteret Anders Sode til en gennemgang her på vores møde. Her
kan alle så stille spørgsmål til den nye struktur mm.
Med en ny struktur i DSkyU, begynder der også et nyt kapitel for Flugtsektionen, og med det også nye måder at gøre
tingene på. Det kræver også at der er positiv indstilling til, at ville være med til de nye måder at gøre tingene på.
Verden forandrer sig hele tiden, og det gør skydningerne også. ISSF er et godt eksempel på fornyelse. De har længe
ledt efter en ny måde at afvikle finaler på, og vi håber nu alle at den er fundet, så der kan komme ro på og at der
ikke hele tiden kommer nye tiltag bare for syns skyld.
Der er ingen tvivl om at ISSF er hårdt presset af FITASC, og mange skytter strømmer til deres skydninger, men man
skal dog ikke glemme at ISSF med skeet og OL-Trap som OL discipliner nok er det største en skytte kan opnå inden
for skydning, nemlig deltagelse ved et OL. Jeg tør godt skrive, at hvis I spørger de skytter, der gennem tiderne har
deltaget ved et OL, så ville de aldrig have været den oplevelse foruden. Her i 2018 begynder kampen om
kvotepladserne til OL 2020, og vi har nok aldrig haft større mulighed for at skyde 2 pladser hjem til Danmark i skeet,
end vi har i de næste 2 år. Vi har i Jesper Hansen en af verdens bedste skytter når det virkelig gælder, men han bliver
nu presset af helt unge skytter som Emil Petersen, Johan Birklykke, Mikkel Petersen og Alexsander Karlsen. Alle helt
åbenlyse talenter som på en god dag, hører med helt i toppen af verdenseliten.
Vi skal huske på at vi her har med unge mennesker at gøre, som er godt i gang med en uddannelse samtidig med at
de satser på deres sport på meget højt plan, og vi ved alle at det kræver meget af disse unge gutter at få hverdage
til at hænge sammen. Så stor respekt til disse skytter for det fortjener de.
Anderledes ser det ud på OL-Trap, ”Go’e gamle Ole”, fristes man til at sige, deltog i 2017 ved VM i Moskva med sin
bedste placering som nr. 22 ved et VM. Tillykke til Ole med den præstation. Det er flot i så høj en alder. Spøg til side,
for det vidner jo bare om at vi mangler tilgang til denne disciplin. Vi mangler juniorer, der satser stort som de unge i
skeet, men hvor finder vi dem? Gode ideer modtages gerne.
Hvis vi for bare en gangs skyld kunne blive enige om, at vi alle gerne vil det samme sted hen, nemlig at udvikle vores
sport, at nå det mål at deltage med fuldt hold ved WC, EM og VM. At blive enige om at der er een vej at gå, og at vi
så følger den vej der bliver aftalt for at nå målet. Så må alle bøje lidt af på holdninger og få det til at virke i fællesskab,
ellers er vi en uddøende sport (ISSF), og det ville være en katastrofe for dansk skydning.
Til slut vil jeg gerne meddele, at jeg gerne sætter min formandspost til rådighed for andre, hvis der i forsamlingen er
en der gerne vil tage over på denne post. Jeg fortsætter gerne på posten som leder for NT og i Dommerudvalget.
Jeg vil også gerne slutte af med at ønske tillykke til alle, der har vundet titler både nationalt og internationalt i alle
discipliner samt tak til de frivillige ledere som har ydet et stykke arbejde i flugtsektionen i gennem 2017. Ingen navne
nævnt, ingen glemt.
Med ønsker om et godt 2018 for alle foreninger og skytter.
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PISTOLSEKTIONEN
Årsmødet 2017 fik noget af en kaotisk start, da der blev konstateret at DSF formand uddelte DSF stemmesedler til
personer, der var tilmeldt mødet via SSF. Dette blev der rettet op på af Unionsformanden, så mødet kunne startes
med Paul Erik Sørensen som dirigent.
Formanden aflagde beretning og besvarede spørgsmål hvorefter beretningen blev godkendt. Det blev konstateret
at Pistolsektionen (P-SEK) nu var ”gældfri” efter at have barberet underskuddet ned fra ca. 100.000 kr. i 2013 til
”0” fra 1. januar 2017.
DSF havde indsendt forslag vedr. våbenloven, som egentligt ikke vedrørte P-SEK årsmødet, men det kom alligevel
til en afstemning, hvor forslaget blev vedtaget.
Under valg til P-SEK blev Bjarne Modvig Nielsen forslået som formand og det bevirkede et kampvalg, hvor den
siddende formand Jimmy Roed Nielsen kandiderede til formandsposten.
Bjarne Modvig Nielsen blev valgt som ny formand med stemmer fra DSF og DSS, hvad bevirkede et brud på
tidligere aftale mellem DSF og DSS på den ene side og ISSF forbundene på dan anden side. Øvrige valg af personer
til P-SEK bevirkede genvalg til næstformand og udviklingsansvarlig Kristen Trap samt stævne- og
turneringsansvarlig Allan Borg Nielsen. Goran Radosavljevic, Niels Dalhoff Andersen og Michael Løgstrup, blev alle
valgt ind i P-SEK .
Efter to måneders mail´s frem og tilbage indkaldte den nye formand til møde i Brøndby, hvor arbejdsfordelingen
på de kommende opgaver blev aftalt. Der var kun 3 fra P-SEK til stede ved mødet.
PSEK fik gennemført følgende opgaver i 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

10m og 15m turnering 2016/2017. Ansvarlig Allan Borg Nielsen
10m DM i Herning i samarbejde med Lind Skytteforening.
15m DM i Herning i samarbejde med Lind Skytteforening.
EC 25m i Aarhus i samarbejde med DSB/ASF
NVM deltagelse i Karlstad med 12 skytter. Ansvarlig Kristen Trap
DM 25m + 50m i samarbejde med DSB/ASF.
EC 25m finale i Karlstad med 3 deltagere
Opstart af 10m og 15m turnering 2017/2018. Ansvarlig Allan Borg Nielsen

Alle opgaver er blevet løst tilfredsstillende med fremgang både kvantitativt men også kvalitativt af Allan Borg og
Kristen Trap uden tilbud om hjælp fra øvrige medlemmer af P-SEK. I juni blev det vedtaget af Unionsstyrelsen at
DSF og DSS udtrådte af P-SEK med henblik på at oprette egene sektioner.
I starten af oktober meddelte formanden at han fratrådte som formand pga. sygdom. Som næstformand aftalte
undertegnede med Unionsformanden, at fungere som formand frem til næste Sektionsårsmøde.
En travl tid for undertegnede efterfulgte denne beslutning, da afgående formand ikke havde afleveret
budgetforslag for 2018 inden 1. september. Et meget vigtigt stykke arbejde pga. forandringen i tildeling af
tipsmidler. Budgetforslag blev udarbejdet og indsendt d. 26. oktober.
Derudover blev de nyvalgte adspurgt om de ville fortsætte i P-SEK efter at de to landsforbunds repræsentation var
fjernet fra P-SEK. Michael Løgstrup meldte fra og Goran Radosavljevic meddelte, at han ikke ønskede at
samarbejde med den fungerende formand.
Det budget som administrationen/SKUD formand var kommet frem til var så lille for P-SEK at der kun var givet
4.000 kr. til P-SEK og 68.000 kr. Juniorlandsholdet. Det bevirkede at undertegne primært fokuserede på at få
Juniorlandshold 2018 på plads.
Der blev forhandlet aftaler med træner og hjælpetræner og juniorlandsholdet med Christina Borgen som træner
skabt grundlag for en god sæson hvor allerede en skytte er udtaget til EM.
Forhandlinger med Lind Skytteforening og DSB/ASF er nu i skrivende stund for gennemførelse af 3 x DM samt
Nordisk veteran mesterskab til juli.
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Niels Andersen er som udviklingsansvarlig i fuld gang med at få startet et projekt op for de skytter over 20 år som
har udviklingsmuligheder inden for ISSF pistol.
En forsømt opgave omkring ranglister er overtaget af Allan Borg Nielsen.
En spændende tid kommer os i møde med et nyt lovgrundlag for Unionen og dermed PSEK. En stor tak til Unionens
administration for hjælpen i det forløbende år.
Kristen A. Trap
Fungerende formand

RIFFELSEKTIONEN
Generelt
Det er nu mit andet år som formand for riffelsektionen, overordnet går det meget fint med vores arbejde med at
få skabt noget mere aktivitet. Vi har oplevet fremgang på mange af vores igangværende aktiviteter.
Vi mangler stadig flere frivillige til forskellige områder, vi vil prøve og få lukket disse huller i løbet af 2018. Hvis der
er nogen som vil lave noget frivillig arbejde, mere eller mindre, skal man ikke holde sig tilbage.
Generelt synes jeg det går meget fornuftigt i sektionen. Det er nogle gode folk som er i sektionen, og de gør et
godt stykke arbejde. Alle bidrager til en positiv udvikling, så vi kan blive ved med at bygge mere på hele tiden.
Som noget nyt har vi fået et nyt system ”Conference Manager” til tilmelding til vores turneringer og DM. Det er et
system som DSkyU har købt. Det skulle gøre det nemmere at tilmelde sig til vores aktiverer. Det betyder man ikke
skal sende en mail som så senere skal registreres af en frivillig. Derudover er der et indbygget betalingssystem,
som gør det lettere for os. Vi er godt klar over, at når der indføres noget nyt, vil der være nogle udfordringer. Vi
håber, at I vil tage godt imod det nye system. Hvis der er nogle som har problemer med det, og man så ikke kan
tilmelde sig vores turneringer og DM, kan man tage konkakt til den disciplinansvarlige, så skal de nok hjælpe jer, så
I bliver tilmeldt.
Vi også fået besat den sidste ledige post i Riffelsektionen, ved at Tobias Holck Hybholt fra Ballerup Skytteforening
har sagt ja til posten som udviklingsformand. Tobias er en engageret og dygtig person som brænder meget for
riffelskydning. Selvom at Tobias er meget ung, er jeg overbevist, at Tobias er mere end kvalificeret til at løfte denne
opgave, og en mand for fremtiden i riffelsektionen. En af Tobias første opgaver som formand, er at få kigget på
vores uddannelsesstruktur, som vi gerne skulle have på plads i 2018.
Som jeg har skrevet om før i Skyttebladet, så har vi opstartet et spædende nyt projekt. De sidste ting omkring det
er nu faldet på plads, så vi kan løfte sløret, om hvad det er vi har arbejdet på. Det er et projekt med henblik, på at
få nogle unge skytter med til Ungdoms-OL i 2018 i Buenos Aries på 10m luft.
Riffelsektionens Ungdoms OL-projekt
Det er et meget spændende projekt, som vi forventer os meget af. Vi har sammensat de bedste trænere i verden,
som vi har kunnet få fat på. Vi har den overbevisning at der i Danmark findes ungdoms-skytter, der har viljen til at
gå hele vejen, der kan ende med en udtagelse til ungdoms OL. Det vil vi gerne støtte op om, og give de bedste
muligheder for at det lykkes.
Vi siger tak til for den støtte og opbakning fra skytteverdenen for at tage godt imod det her, og den hjælp vi fik
med at få spredt budskabet, så så mange som muligt fik kendskab til projektet. Vi håber, at vi har fundet de skytter
der har mod på at gå hele vejen og komme med til ungdoms OL 2018 i Buenos Aries
Talentarbejde
Vores juniorskytter har gjort det rigtigt godt her i år, med flere flotte pladser ved store mesterskaber. Generelt kan
man se at, vores skytter er bedre i en tidligere alder, når de kommer af sted noget før til mesterskaberne. Det gør,
at når de kommer op og har 1-2 år tilbage som junior, allerede har prøvet at skyde flere mesterskaber. Det
betyder, at de får bedre resultater, da de har prøvet det før. Det er helt klart det positive arbejde mellem
juniorlandsholdet og vores talentcentre på riffel, som gør at vores skytter får den hjælp de har brug for i en tidlig
alder.
Mesterskabsgruppen har vi desværre været nødt til at lukke her i efteråret pga. af den nye strategiaftale med DIF.
Vi har meget sent i forløbet fået en afklaring på, hvad vi kunne forvente at få i tilskud til vores forskellige projekter,
samt hvad det samlede beløb der var til rådig beløb sig til. DIF har også et krav om, at vi ikke bruger penge på
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atleter, som er over 25 år i vores Strategispor 2 (Talentudvikling). Det har gjort at vi har valgt at lukke ned for
gruppen. Det er vi meget kede af, da vi synes at gruppen har gjort en forskel. De 3 af skytterne som i dag er i
elitesatsning er nogle som har været i denne gruppe. Der har været 4 skytter fra gruppen til et EM eller VM her de
sidste par år.
Talentarbejde - Økonomi
Et strategispor handler om Talentudvikling. Strategisporet handler om højere kvalitet på vores talentcentre og
vores juniorlandshold, samtidig med at der skal være flere talentcentre. Derfor skulle man tro, at det her område
fik et løft, men det gør det desværre ikke. Det er sådan, at sportschefen før har betalt for alle de juniorskytter,
som skulle med til EM/VM. Det gør hun ikke mere, da det er flyttet til det nye spor 2. Så skulle man tro at de
penge, som er blevet brugt på det før ville blive flyttet over 1 til 1. Det gør de desværre ikke. Her i år mangler der
75.000 kr. og om 2 år, når det hele er indfaset, vil der mangle 125.000 kr. hvis man sammenligner med hvad vi har
brugt på at sende juniorskytter til EM/VM her i år.
Der er blevet ansat en talentudviklingskoordinator, som gør at det bliver nemmere for nye talentcentre at starte
op og løfte dem som vi har i dag, f.eks. til hjælp i deres samarbejde med kommunen. De kan så have mere fokus på
de skytter de har og hjælpe dem. Helt klar et løft som vores talentcentre kan få glæde af. Men samlet set må jeg
nu stadig stille mig spørgsmålet, om Dansk Skytte Union er på den rigtige kurs. Det er super at vi gør nogle tiltag for
at vores juniorskytter bliver bedre, og der komme mere fokus på det. Men at vi så nedprioriterer, at de kan deltage
ved et mesterskab, når det er det, der udvikler dem til bedre skytter, kan jeg ikke forstå.
Jeg er ikke enig i den retning som er valgt for de næste par år med hvad der skal prioriteres og hvad som ikke skal.
Jeg vil ikke længere forsvare det. Jeg har altid kæmpet meget for vores juniorskytter, da det er dem der er
fremtiden. Men sådan at have nedprioriteret det fremtiden, så der komme færre juniorskytter til et mesterskab,
det er en trist udvikling.
Turneringer
Det se rigtigt fint ud med vores turneringer. Der er pæn fremgang på næsten alle vores turneringer. Der er i løbet
af året kommet flere foreninger med, som ikke har været med før. Det er noget vi vil prøve at have mere fokus på i
fremmetiden, da der stor mulighed for at få flere med. Der er rigtigt mange foreninger som er bare er medlem af
Dansk Skytte Union, og ikke benytter sig af nogle af de tilbud, som vi har her i DSkyU. Jeg vil gerne sige tak til alle
de frivillige som hjælper til med at køre vores turneringer, vi vil ikke kunne løse opgaven uden jer.
Unionsstyrelsen
Jeg har brugt rigtig meget af min tid, i år, på at være med i den samarbejdsgruppe, som har arbejdet med den nye
struktur for Dansk Skytte Union. Det har været en meget lang proces, og har også gjort at jeg nogle gange er blevet
lidt ældre på kortere tid end jeg er. Men det er lykkedes os at komme i mål med projektet inden deadline ved årets
afslutning. Det har været et meget langt og hårdt år med at få udarbejdet en struktur og vedtægter, men det er
lykkedes.
Det betyder også at det er den sidste periode jeg er i unionsstyrelsen, såfremt de nye vedtægter, som jeg håber,
bliver stemt igennem til vores repræsentantskabsmøde her i marts. Her ønsker man at lave sammensætningen af
bestyrelsen om, så der fremover ikke skal være medlemmer fra sektionerne i bestyrelsen. Det er et tiltag, som jeg
støtter op omkring, da meget af det arbejde der udføres i unionsstyrelsen ikke har noget at gøre med det, som jeg
til dagligt har af opgaver med udvikling af Riffelsektionen. I unionsstyrelsen udføres mere politisk arbejde, såsom
vores strategiske samarbejde med DIF, Team Danmark osv.
Der er også i år indgået en strategiaftale med DIF, om nogle bestemte områder (strategispor) som vi skal arbejde
med de næste 4 år.
For at forklare kort, hvad den nye strategistøtte fra DIF går ud på, var det sådan, at vi før fik et grundtilskud på ca.
3 mio. kr. de penge har vi så selv kunnet bestemme over hvordan vi vil bruge. Fremover er det sådan er vores
grundtilskud er ca. på 1,57 mio. og så får vi 1,43 mio. som skal gå til vores 3 strategispor.
•
•
•

Spor 1: Organisationsudvikling
Spor 2: Talentudvikling
Spor 3: Rekruttering og fastholdelse

Desværre ser det ikke alt for godt ud med vores økonomi i Dansk Skytte Union. Den nye strategistøtte fra DIF er
ikke faldet så godt ud for os. Samlet set er vi faldet med 50.000 kr. i tilskud sammenlignet med hvad vi fik i 2017.
Derudover havde vi et ønske om at få 400.000 kr. mere i støtte, så vi kunne udvikle vores talenter og få mere fokus
på at få flere unge skytter i vores foreninger. Når vi så ikke har fået de penge, som vi ønskede, er der nogle
bestemte område, som vi desværre er blevet nødsaget til at skære ned på.
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Støtteforeninger
Jeg skrev i årsberetningen sidste år, at vi har en målsætning om at nå 100.000 kr. i støtte fra støtteforeningen
inden for 2 år. Vi er meget godt på vej, da vi i år har nået 91.652 kr. Sammenlignet med sidste år, fik vi 80.000 kr.
Det er super dejligt, at der er nogle personer som vil støtte op om det arbejde, vi har i gang ved at give de
forskellige områder et økonomisk løft. Det er et område som vi skal have meget mere fokus på. Vi må nok indse,
at der fremover komme færre penge fra DSkyU til os. Vi bliver nødt til selv at tjene penge, eller få flere til at støtte
os.
Anders Sode
Formand
10 m udvalget
Året startede igen i år med en utrolig god og hyggelig DIF-finale i BPI, hvor alle hold gik til kampene med stor iver.
BPI 1 skød sig til guldet foran Viborg og ÅRK. Kampen om efterfølgende at skulle ud i en kvalifikationskamp mod
Viborg 2 om næste års deltagelse i DIF-turneringen, stod mellem Ølstykke og Aalborg, og hvor det endte med at
Aalborg tabte. I den efterfølgende oprykningskamp mellem Aalborg og Viborgs hold 2, var der ingen tvivl, og
Aalborg sikrede sig fortsat plads i DIF-turneringen. Efterfølgende meldte BPI afbud for deres hold 2, så Viborg 2
kom alligevel med i DIF turneringen. Som nye kandidater til sæsonen 2018-19 har Helsingør og Ballerup meldt sig.
EM-udtagelsen var også i år lagt ud til de to store tre dages stævner LF-open og Gundsølille. Dejligt at se den store
deltagelse i disse skydninger, samt de mange flotte skydninger der blev præsteret.
Vores ”projekt Ungdoms OL” er også godt på vej, og de 6 skytter der skal forsøge at kvalificere til selve Ungdoms
OL er fundet, og det bliver spændende at følge dem under EM, hvor de sidste OL-pladser bliver uddelt.
Hjemmebaneturneringen bliver også større og større, og serierne på 40 skud er nu ved at være indarbejdet. I nogle
af klasserne er det valgt at alle skyder mod alle, men hvis antallet af hold næste år fortsætter med at stige, vil vi
opdele dem efter årets resultater.
DM 2017 blev afviklet i Lind over 2 dage, igen med de nye klasser ”Åben med rem” og ”U17 med rem” på
programmet. Selvom DM var over 2 dage, blev vi alligevel presset til det yderste med banekapaciteten, da
tilslutningen oversteg alle forventninger, men det lykkedes at få alle skydninger afviklet i god ro og orden. Nyt til
DM 2018 er, at vi har flyttet det til Århus, hvor flere baner er til rådighed, og en fortsat ekspansion derfor vil være
mulig.
Desværre går følgende tekst videre fra sidste år: ”Det har igen i år desværre ikke været muligt at få uddannede
dommere til alle DIF-turneringerne, men det er håbet, at der til næste år vil ske en opdatering af alle de
eksisterende dommere hvad angår de nye regler, samt at få uddannet nye. Hold derfor øje med, og sørg for at
tilmeld dig det dommerkursus der vil komme i løbet af 2018 – målet er, at alle DIF hold minimum har én dommer
til rådighed.” – Det skal bare lykkedes i 2018!
Året har også været præget af en del uro på den internationale scene med nye regler, skydeprogrammer og
skydetider. Samtidig har vi nationalt tilpasset skydetiderne i vores egen klasser, så de passer bedre til de
internationale.
Sidst skal lyde en stor tak til alle der i løbet af året har hjulpet med at få 10m udvalget godt igennem året, og tag
godt imod den nye udvalgsformand, da jeg har valgt at takke af efter 3 år på posten.
Peter Hansen
Juniorlandsholdet
Sæsonen startede ud med en fysisk test, hvor skytterne til holdet blev endelig udtaget og der kom 9 på holdet. 2
drenge og 7 piger.
Der er i løbet af sæsonen afholdt 9 træningssamlinger, hvoraf 2 har været med Norge og Sverige i henholdsvis
Sverige og Danmark.
Første store udfordring var EM i Maribor, hvor Nicklas Kildehøj og Mikkel Damholt blev udtaget. Mikkel får den
bedste placering som nr. 13, hvilket er rigtig flot af en debutant.
Alle skytter var til Olympic Hopes i Plzen, som er et af de største internationale juniorstævner i Europa, og feltet
stærkt besat med både verdensrekordholdere og OL-guld vindere. Alle blev en stor erfaring rigere.
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5 skytter blev udtaget til junior VM i Suhl, 3 damejunior på 10 m. luft. Anna Skade Nielsen, Josefine Laursen og
Christinna Herskind. Anna fik den bedste placering som nr. 17. Nicklas Kildehøj og Mikkel Damholt skød 10 m. luft
og Mikkel skød også 3x40, hvor han blev nr. 32 med 1151 point.
3 skytter blev udtaget til junior EM i Baku, hvor vi var klar over at det kunne blive en udfordring med vejret. De
udtagne var Mikkel Damholt 60 skud lig. og 3x40, Henriette Nielsen 3x20 og Sebastian Nielsen 60 lig. Mikkel skød
en utrolig flot indledende i 3x40 og kommer i finalen som nr. 4, men ender på en 8 plads. Sebastian var lige
udenfor finalen med flot 10. plads kun 0,6 fra finalen.
Med alle de flotte resultater har sæsonen været meget tilfredsstillende, og jeg ser en flot udvikling ved de danske
juniorer, som vi kan vente meget fra fremover. Vores talentcentre gør en utroligt stort stykke arbejde, så de har
også en stor del af æren.
Anni Bissø Kildeberg
Juniorlandholdstræner
300m udvalget
2017 har været et stille år hvad angår medaljer. Dog er der skudt gode resultater i løbet af sæsonen.
Det kniber med at de udbudte 300m stævner gennemføres, der kommer simpelthen for få tilmeldinger. Udvalget
kan kun opfordre til at man deltager i stævnerne og bakker op om dem der gør en indsats for at afholde
stævnerne.
Lapua 300m Europa Cuppen i Skibby var godt besøgt, gode resultater og som vanligt fine baner og hjælp fra
Skydebaneforeningen i Skibby. Vi prøver igen i 2018.
DM 300m udvikler sig med små skridt mod flere deltagere, flytningen af DM fra Skibby til Vingsted i
sammenarbejde med DGI Ungdoms DM har vist sig at give flere ungdomsskytter, deltager antallet i de øvrige
klasser er stort set uændret.
Kommunikationsudvalget
Den 26. august bød Anders Sode velkommen til DM 50 meter på Facebook (FB). Et ganske kort indlæg der typisk
blev set af mænd på 45-54 år. Heldigvis har vi også haft indlæg der typisk er set af vores unge skytter. 2017 var
året da riffelsektionen fik oprettet et selvstændigt udvalg til at varetage kommunikationen. Katalysator til dette var
nok ansættelsen af Anne Olesen. Anne har været, og er stadig en god hjælp.
Riffelsektionen har i 2017 søgt at optimere kvaliteten på nyhedsstrømmen til et stadig mere krævende publikum,
der gerne ser nyhederne på nettet før de er sket. Derfor har sektionen besluttet at arbejde selvstændigt med dette
til udvalgte stævner. Heldigvis er det en generel målsætning i hele sektionen, at det er det der skal til, så alle
resultater fra mesterskaber har løbende været enten online på nettet, eller senest offentliggjort efter endt
skydning. Ved de fleste stævner er der tilknyttet en fotograf, og alle billeder fra stævner er til fri afbenyttelse, og
det er ikke sjældent at foreninger efterspørger specielle billeder til brug for deres lokale avis. Disse billeder kan dog
godt have en leveringstid på nogle dage, da de ikke ukritisk bliver lagt på nettet.
Sektionen har valgt at FB er det primære sociale medie, vel vidende at der er mange der foretrækker andre
medier. Alle i sektionen har adgang til at skrive på FB i sektionens navn, for vi mener at der det mest optimale for
os.
Ved første træningssamling for juniorlandsholdet i efteråret havde Anne Olesen et kort indlæg om vigtigheden af
brug af sociale medier i forhold til skytternes promovering af dem selv. Flere af skytterne havde tidligere gjort stor
brug af dette, andre kom efterfølgende hurtigt på nettet, med egne mere målrettede profiler. Sektionens side på
nettet har på lige fod med andre af DSkyU’s tilknyttede sider skiftet navn, så sammenhørigheden med DSkyU er
blevet forstærket.
Alle i riffelsektionen er uddannet i brug af www.skytteunion.dk, og den bliver flittig brugt til deling af nyheder og
anden information om sektionens virke.
Udviklingsudvalget
Udviklingsudvalget fik ny formand medio 2017 hvor Tobias Volck Hybholt trådte til. Opstartsperioden har primært
været med henblik på at blive sat ind i tingene i Riffelsektionen, samt at blive ajourført med projekterne i
udviklingsudvalget.
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Den nye uddannelsesstruktur som der tidligere har været arbejdet på, vil der igen blive arbejdet videre på, således
at kurserne til skytterne bliver en realitet. Kurserne vil følge ATK-bogens principper og træningsmetoder ligesom
DSkyU’s Træner 1 og Træner 2, dog vil kurserne være målrettet skytterne.
Til 50m DGI DM 2017 var et par medlemmer af Riffelsektionen, med assistance af et par juniorlandsholdet til stede
under arrangementet, for at promovere riffelaktiviteterne inden for DSkyU. Der blev delt flyers ud og fortalt om
Riffelsektionens aktiviteter, for derved at gøre kendskabet til DSkyU bredere. I løbet af 2018 vil der igen blive holdt
lignende arrangementer i forbindelse med DGI DM’erne, hvilket forhåbentlig er med til at skabe en større aktivitet
i fremtiden.
I efteråret 2017 indsendte Nickolai Malte Kristensen flere forslag til Riffelsektionen – primært i forhold til
ranglisterne. Et af forslagene går blandt andet ud på at lave en form for sæsonfinale med baggrund i ranglisterne.
Riffelsektionen vil i samarbejde med Nickolai arbejde videre på forslaget, så der er mulighed for at tage det i brug
til sommersæsonen 2018.
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