Hej
Der er nogle områder i det her referat som vi ikke er enige i, og som vi ikke synes er godt nok beskrevet
Derfor vil vi i denne skrivelse komme med vores mening om hvordan vi opfattede skeet møde den 26.
september 2018 hos FFF.

Punkt 2 på dagsorden ” Ønske om et bedre regelsæt for udtagelse ved internationale stævner som EM,
VM og World Cup.”
Thomas Karlsen (FFF) forslog at, der skulle laves en bruttotrup med de 5 bedste skytter fra ranglisten, som
så udgør det dansk landshold på skeet. Hvorefter de 3 bedste på ranglisten, er dem der skal skyde World
cups og EM/VM. Det vil så betyde at det ikke er landstræner/sportschefen som udtager skytter til disse
stævner/mesterskaber.
Der var en god dialog om det her punkt. Der var et stort flertal som støttede op om, at vi har en
landstræner, og en sportschef som er ansat til det her område, og det er ikke noget som skal laves om.
Under det punkt, blev der også spurgt ind til, hvad man Unionen vil gøre for bredden.
Her blev der fortalt at man var i gang med at starte et talentprojekt op for unge skytter mellem 14-24 år.
Man forventer at kunne melde noget mere ud om det i slutningen af året. Det forventes at projektet er klar
til at køre i starten af 2019. Projekt er noget som Unionen betaler for.
Man har desværre ikke nok resurser til at starte projekter op for skytter fra 24 år og opefter. Men man
anbefalede at, hvis der var nogle som havde ideer, kunne man sende dem til skeet formanden, John Hansen
og Anders Sode. Så skal de nok prøve at undersøge om man kan sætte det i gang.
Der blev også fortalt, at der for første gang, vil blive afholdt et VM for seniorer (skytter over 45 år) i
Tyskland i 2019. Unionen lover at fremskaffe materiale på det, så det kan blive rundsendt.
Punkt 3 på dagsordenen ” Det skal være muligt for “Bredden” at deltage på træningslejre”
Thomas Karlsen (FFF) forslog at, at det skal være muligt, at bredden skal have lov til at træne med
landsholdet, så de kan lære af vores bedste skytter. Alexander Karlsen fortalte at det ikke er noget problem
for ham, at han f.eks. på den sidste dag, på en træningslejer kunne tage nogle unge skytter rundt nogle
træningsrunder og lære dem nogle ting.
Michael Nielsen ass. landstræner forklarede, at de landsholdsskytter der er på træningslejre har brug for at,
få så meget træningstid med en træner som muligt, så de er så klar som muligt, når de skal skyde et world
cup eller mesterskab. Derfor vil det være forstyrrende hvis der var andre skytter med på sådan en
træningslejer. Derfor er det ikke nogen god ide.
Der blev også efterlyst nogle træningslejre for bredden, så de kan lære at skyde som eliten. Michael Nielsen
fortalte at han godt vil afholde nogle træningslejre for bredden her i 2019, i samarbejde med Dansk Skytte
Union.
Punkt 4 på dagsorden ” Dansk Mesterskab”
Thomas Karlsen foreslog at der kun skulle være et DM og man burde tage skytterne fra DFF med. John
Hansen forklarede at det ikke er muligt at afvige fra Danmark Idrætsforbund regler. Dansk Skytte Union er

medlem af DIF. Det kan ikke være rigtigt at man skal bryde deres vedtægter, ved at tillade at, andre
forbund kan deltage.
Man skal skyde for en forening under DSkyU for at deltage i DIF´s Danmarks mesterskab.
Der blevet foreslået at lave en drejebog på hvilke krav, der skal stilles til en forening, og hvad de skal have
af faciliteter for at kunne afvikle et DM. Der var enighed om, at det var bedst at, man kun afholdt DM de
steder hvor faciliteterne var til det, selv om det betyder, at der måske kun er 2-3 steder hvor man kan
afholde det.
Der blev også spurgt ind til om unionen ikke kunne gå ind og hjælpe med at afholde mesterskaber. Anders
Sode forklarede, at det altid er et sektions ansvar af afholde mesterskaber, og at man i flugtsektionen må
hjælpe hinanden hvis man mangler folk. Unionen har fået indkøbt en masse ting, som banner, flag,
præmieskamlerne mm, som man kan benytte når der afholdes DM, så selve setupet bliver bedre. Der er
også ansat en kommunikationsansvarlig, man kan tage konkakt til hvis man vil have hjælp med det. John
Hansen fortalte også at man har fået en trailer, som man kan låne i Brøndby, så man kan få alle de ting med
til et DM.
Punkt 5 på dagsorden ”udtagelsesskydninger”
Per Møller mente det kunne være en god ide at pille udtagelses-skydninger ud af grandprixerne, da disse
reelt ikke har noget med unionen at gøre. Disse GP’er var, og skulle være festlige, og ikke være blot
"hoftemarkeringer og sportstøj".
Anders Sode spurgte ind til om det skal forstås sådan, at man ikke vil følge ISSF reglerne på det her område.
Per Møller svarede ja til det.
Michael Nielsen og Linda Anderson forklarede at det er vigtigt, at man stadig kunne benytte GP som
udtagelses-stævner, da det ellers næsten er umuligt, at finde andre datoer, hvor man kan afholde disse
stævner. Samt at skytterne faktisk gerne vil deltage i de her stævner
Punkt 6 på dagsoden ” Økonomi”
Henry Pedersen forslog at, der blev genindført unionskort, så der kunne komme flere penge til flugtsektion.
Så man kunne gøre noget mere for bredden.
John Hansen forklarede at, unionskortet er dødt. Der er ikke opbakning til det i resten af Unionen. John
Hansen forslog så at hvis flugt-klubberne selv ville give nogle flere penge til flugtsektion, ville Unionen
gerne hjælpe med det. Det kunne være at de 20 kr. foreningerne giver pr. medlem skal sættes op til 30 kr.
eller 40 kr. Hvor de penge som så kom mere ind, kunne blive overført til flugtsektion. Men det var noget
som flugtsektionen eller klubberne, blev nødt til at indsende som forslag til deres årsmøde, hvor man kan
stemme om det. Det er ikke noget som Dansk Skytte Union kan gøre. Men hvis der er nogle som har brug
for hjælp eller vejledning, kan man altid ringe og spørge.
Der var nogle som ikke synes det var en god ide. Men der var et flertal som synes det var noget som man
skulle arbejde videre med.
Der var også forslag fra Aalborg om, at man får lavet en form for hjemmebane turnering på 75 duer. Så der
kunne komme nogle penge ind i skeet sektionen.
John Hansen forslog også at man indførte oldboys skeet efter gamle regler, som Torben jo har haft stor
succes med som en disciplin, så man kan lave et Oldboys DM. Torben Hausig svarede at det ville han ikke,

da skytter fra DFF så ikke kan deltage. Vedr. økonomi kan man kopier lidt fra compaksporting.
Disse forslag har John Hansen nævnt tidligere over for Torben Hausig.

Punkt 7 og 8 på dagsorden ” Lukkethed og manglende synlighed, Unionsstyrelsen og udvalg, ny
struktur” og ”Vedtagelser i Unionsstyrelsen og udvalg skal meddeles evt. berørte sektioner omgående og

ikke omvendt”

Torben Hausig spurgte ind til hvad der blev besluttet i unionsstyrelsen og div. udvalg, bl.a. i forbindelse med
Per Knudsens afviste rekord. Da vi ikke længere er repræsenteret i styrelsen fra flugtafdelingen er det
umuligt at følge med i beslutningerne, og derfor bør man fra deres side videregive informationer direkte til
den berørte sektion, i stedet for man selv skal finde og gennemlæse div. referater på en ikke særlig
funktionel hjemmeside.
John Hansen svarede, at han ikke vil kommentere på sagen om Per Knudsen, da Per ikke er her. Han kan
fortælle, at der har været en sag om en rekord, som er blevet behandlet, i Aktivitetsudvalget og UNSTY. Og
dem som har indgivet sagen, har fået besked på afgørelsen.
Der blev spurgt fra salen om Per Knudsens afviste rekord har noget med doping at gøre og det er derfor
den er afvist. Som før fortalte John at han ikke vil kommentere sagen. Men han vil dog godt fortælle, at det
ikke har noget med doping at gøre.
John Hansen fortalte, at med de ting som Torben Hausig efterlyser, er det sådan: Alle udvalg har en person
som kommer fra flugtsektionen. Derfor er det dem som er ansvarlige for at videregive referater og info fra
møder til resten af deres sektion. UNSTY rundesender deres dagorden og referater til alle deres møder, til
hvert lokalforbund og sektionsformanden. Det er så sektions-formanden der så skal videregive det til
sektionen.

Punkt 11 dagsorden ” Sportschef og landstræner udtager landsholdene ”
Thomas Karlson spurgte ind til hvad, Linda benytter ranglisten til, når hun skal udtage skytter til
mesterskaber. Han synes at det faktum, at Linda havde sin egen rangliste ikke var godt for skytterne.
Linda Anderson svarede, at hun ikke brugte ranglisten, når hun skulle udtage senior skytter til
mesterskaber. Den rangliste som hun har, er mere et arbejd dokument, hvor hun indtaster hvad skytterne
har skudt til de forskellig udtagelser-stævner og World cups.
Anders Sode fortalte at, når man fremover skal udtage skytter til EM/VM, vil man kigge på ranglisten, og se
hvad skytterne har skudt til de lokale stævner i DK. Anders fortalte at han også selv har et
arbejds-dokument hvor han indtaster deres resultat, så han kan følge med i deres udvikling.
Der var også her opbakning til at, det er Sportschefen og landstræner som udtager de skytter som skal være
på landsholdet.
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