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Hej ISSF pistolskytter / foreninger
Skal Dansk Skytte Union have og udvikle ISSF pistolskydning som idræt via en
Pistolsektion ?
Ledelsen i Unionen er godt i gang med at undergrave PSEK ansvarsområder både
økonomisk og sportsligt. Via T&E udvalget prøver ledelsen på at overtage flere
vedtægtsbestemte opgaver fra PSEK uden dialog. Det gælder både økonomisk samt
sportslige ansvarsområder.
Ud fra sidste UNSTY referat, kan det tolkes således, at på sigt skal de ansatte overtage de
frivilliges ansvarsområder inden for ISSF forskellige idrætter. De frivillige folkevalgte skal
så udføre arbejdet
Uddrag fra sidste UNSTY møde
Der skal gives talentudviklingskoordinator mere kompetence. Denne funktion skal
inddrages i EM/VM/WC udtagelser, specielt omkring de atleter, der er på talentcentrene.
Det skal afstemmes i sektionerne. Det skal ende med en sportslig ledelse uden
sektionernes deltagelse.
Dette udsagn viser med tydelighed, at kompetencen skal flytte fra dem der har de rette
kompetencer (Lang tids virke inden for ISSF pistolidrætten) til de ansatte.
VIL I ISSF PISTOLSKYTTER OG FORENINGER MEDVIRKE TIL DENNE NEGATIVE
ÆNDRING FOR ISSF PISTOLSKYDNING I DANMARK ????
VI ER KUN 3 MEDLEMMER AF PSEK FOR NUVÆRENDE OG DER ER MANGE
OPGAVER DER SKAL UDFØRES OG TAGES HÅND OM .
DEN NUVÆRENDE PSEK ØNSKER AT VÆRE ”HERRER I EJET HUS”
SPORTSLIGT
ØKONOMISK
HAVE MEDINDFLYDELSE PÅ AL ISSF PISTOLAKTIVITET
Forfejlet talentudvikling for ISSF Pistolskydning
Den talentudviklings strategi Unionen har fået godkendt i DIF som går ud på at opbygge
talentcentrer rundt omkring i landet efter helt forkerte sportslige principper ift. udvikling af
ISSF pistolskydning. Vi har en hel anden kultur og sportslig udvikling i de sidste ca.20 år
end de to øvrige ISSF Sektioner.
Derfor har vi nu konstateret, at der er brugt rigtig mange ressourcer med et minimalt
udbytte ift. talentudvikling af ISSF pistolskydning.
Derfor bør Strategiaftalen med DIF forhandles om, så den er tilrettet de enkelte
idrætsgrene inden for Unionens virke og ikke er målrettet efter en kultur, som ikke er
eksisterende inden for ISSF Pistol.
UNIONEN udvikler ikke den kommende generation inden for ISSF pistolskydning, men er i
fuld gang med at afvikle denne. Inden for ISSF pistolskydning er der 6 discipliner, hvor 3 af
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dem er OL discipliner, men Ledelsen inden for talent og eliteudvalget har den holdning, at
der kun skal arbejdes med luftpistolskydning for de unge. ”Det er lysten der driver værket”.
Men hvis vi som ledere ikke vækker ”lysten” til ISSF pistolskydning hos de unge, så er vi
da sikrer på at den vil blive afviklet. Men det er jo nok det T&E arbejder hen imod?

DM på 25 og 50 meter pistol
PSEK har afviklet DM 25-50m på pistol på Vestereng Skyttecenter i samarbejde med
DSB/ASF og DMST. Det samarbejde bevirker, at vi kan afholde DM på elektroniske baner.
Desværre havde vi sat et program op med håb om at der minimum kom samme
deltagelse, som sidste år.
Det gjorder desværre ikke. Det var især fripistol, silhuetpistol og ungdom / juniorgruppen
der blev væk?
Er det den forfejlede strategi fra Unionens ledelse ift. udvikling af ISSF Pistolskydning, der
slår igennem?
Kære ISSF pistolskytter og foreninger.
Hvis I ikke ønsker at ISSF pistolskydning bliver afviklet i Danmark i løbet af få år,
(Undtaget luftpistol) skal I støtte op omkring PSEK arbejde, så vi får ressourcer til at
udvikle vores idræt. Der kommer jo ikke en krone af jeres indbetalte kontingent eller
Unionens tildelte tipsmidler til direkte PSEK arbejde.
Vi har desværre en ledelse i Unionen, som er i fuld gang med at omdanne Unionen fra at
være en organisation bestående af frivillige folkevalgte, som bliver understøttet af ansatte,
til en organisation bestående af ansatte, som bliver understøttet af frivillige.
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