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Organisationsmøde DSkyU
• Opsummering:
• Organisationsudvikling – strategiplan 2018-2021 og 2022-2025
• Workshops Middelfart 2019 (2 x 30 deltagere)
• Klubanalyse 2020

• Fællesmøde 2020
• Årsmøde 2021
• Vedtægter og lovregulativ udarbejdet efterår 2021

Undersøgelsen

Ca. 51 % af klubberne har besvaret undersøgelsen -

svarende til ca. 180 klubber

Klubberne brug af DSkyU !
Foreningernes benyttelse af tilbud indenfor de sidste 2 år
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Citater fra undersøgelsen (anonyme 😊)
DSkyU har en primær opgave som ligger i lobbyarbejde. Der skal påvirkning til af alle
interessenter som blander sig i skydesporten. Hvis ikke unionen til stadighed kæmper for at
udbrede budskabet om, at sportsskytter er hr. og fru Danmark med børn som har dette som
en sund interesse vil alt andet automatisk kollapse
Skytteunionen skal være vores politiske talerør udadtil og så skal opgaverne klares af
foreningerne.
Vi forventer at Unionen fremmer alle de discipliner vi har på programmet således at vores
skytter kan konkurrere på lige fod med skytter i udlandet på alle discipliner og våbentyper
som vi har optaget.
Nedlæg landsdelsforbundene og samle det hele under et tag og udvid ansvaret i
sektionerne evt opret flere sektioner.
Jeg ser gerne, at DSkyU og DGI sammenlægger deres kontorer i SKV. Det er simpelthen
spild af medlemmernes penge. I laver det samme, skemaet er det samme. Come on. Vi
skriver snart år 2020.

Organisatoriske/idrætspolitiske udfordringer for
skydesporten I Danmark
Miljøudfordringer/støj – nedlæggelse af skydebaner !
Våbentilladelser/våbenproblematikker
Medlemsprofiler/karakterer (rockere/kriminelle)
Skydesporten som brand (hvad er skydning ? – hvem kan gå til skydning
? – hvorfor skal man gå til skydning ? kan 8 årige gå til skydning og hvad
skal der foregå ?)
• Vækst – skydesporten er I tilbagegang – hvad skal gøres ? Hvem skal gøre
hvad ?
• E-sport/digital skydning (hvem skal organisere det ? Må der skydes
mennesker ? Osv.)
• Elitearbejde (hvad skal der satses på ? Hvordan skal der satses ?)
•
•
•
•

Hvad mener DIF ?
DIFs anbefalinger:
Skab èt stærkt skydesports forbund
Brug de nye kræfter til:
At styrke skydesporten idrætspolitisk (interesser, brand og image)
At styrke interessen for alle skydeaktiviteter/discipliner
At arbejde for større interesse for skydesporten hos kvinder og børn og unge
At styrke forbundets kommunikationsarbejde såvel internt som eksternt

Organisationsmøde DSkyU
• 3 mulige løsninger/organisationsmodeller:
• 1. En enhedsorganisation for al skydesport ( en bestyrelse,
aktivitetskomiteer for hver skydeart, alle klubber direkte medlem af
forbundet)
• 2. Organisationen som den ser ud i dag - altså uændret
• 3. En enhedsorganisation for skydesport – dog uden sortkrudt og
sportsskydning. Disse to organisationer forbliver således selvstændige
organisationer uden for DSkyU og DIF.

