SKYDESPORT DANMARK
Q & A - få svar på dine spørgsmål
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Vi har herunder samlet en række af de spørgsmål, som i løbet af processen er blevet rejst om Skydesport
Danmark.
Spørgsmål og svar på denne side uddyber konkrete elementer i den fremtidige medlems- og
interesseorganisation for skydesporten i Danmark. Det er naturligvis ikke alle spørgsmål om fremtiden, der
kan gives et 100% entydigt svar på. Men svarene er vores bedste bud på baggrund af erfaringer fra andre
forbund, der har været igennem lignende processer, viden fra Danmarks Idrætsforbund, og vores egne
oplevelser af hvad der udfordrer os i at varetage skydesportens interesser i dag.
Herudover henviser vi til al materialet på vores hjemmeside: http://skytteunion.dk/skydesporten/

Spørgsmål

Svar

Hvad er formål og succeskriterierne?

Formålet er at etablere en tidssvarende medlemsog interesseorganisation for skydesporten i
Danmark.
En organisation der både kan understøtte
skytteforeningerne i deres arbejde med
skydesporten og samtidig varetage skydesportens
interesser nationalt og internationalt, og optræde
som fællesorganisation over for myndigheder og
offentligheden.
Organisationens formål er gengivet i vedtægterne,
som findes på hjemmesiden her:
http://skytteunion.dk/skydesporten/

Hvor er de største forskelle i forhold til
organisation og økonomi (ny vs. gammel)

Succeskriterierne for Skydesport Danmark at
skytteforeningerne er i centrum når det gælder:
• Foreningsdrift og -udvikling
• Frivillighed
• Interessevaretagelse
• Enkel organisatorisk struktur
• Vejen til olympisk topsport
• Kommunikation
• Samspil med andre organisationer og
myndigheder
Skydesport Danmark (SD) er en såkaldt
enhedsorganisation, hvor foreningerne er direkte
medlem ligesom det eksempelvis kendes fra
Danmarks Jægerforbund, Dansk Kano og Kajak
Forbund, Kræftens Bekæmpelse eller Dansk
Erhverv.
Det giver både et direkte medlemsdemokrati og en
mere enkelt og ensartet organisation modsat i dag,

Side |2
hvor medlemskredsen i Dansk Skytte Union både er
foreninger, lokalforbund og landsforbund.

Hvad er den demokratiske tilgang?

Hvad ønsker medlemmerne?

Skytternes ønsker til service?

Det samme gør sig gældende vedr. økonomi, der
med SD bliver enstrenget uden mellemled og
indirekte betalinger. Fremover skal
medlemsforeningerne alene betale
medlemskontingent til SD, og der bliver dermed en
direkte sammenhæng mellem medlemsrettigheder
og -fordel og kontingentbetalingen.
Den demokratiske tilgang i Skydesport Danmark
(SD) er en styrkelse af det direkte demokrati,
således af foreninger med SD’s discipliner kan være
direkte medlem af organisationen og gøre deres
demokratiske indflydelse gældende.
Bestyrelsen mål er at fokusere på de overordnede
og fælles idrætspolitiske og organisatoriske
anliggender. Og samtidig hermed at give
disciplinerne i de enkelte aktivitetskomiteer så
meget frihed som muligt til, at de på det faglige og
udførende niveau kan skabe og udvikle
aktiviteterne i de forskellige discipliner, da de
kender disciplinerne bedst.
Mere end halvdelen af Dansk Skytte Unions
medlemsforeninger svarede i 2020 på en
foreningsundersøgelse. Tilbagemeldingen fra
medlemmer var her, at de ønskede forandringer og
forbedringer når gælder:
• En forvirrende struktur og organisering.
• En middelmådig kommunikation med
foreningerne.
• Offentlighedens syn på skydesporten
(medier og politikere).
• Den lovgivning (eks. våbenloven) der giver
foreningerne problemer.
• Uklarhed om mulighederne for rådgivning
og tilbud.
• Det stigende antal administrative opgaver
og et voksende bureaukrati.
Skydesport Danmark er det politiske og
organisatoriske svar på at kunne tage bedre hånd
om de problemstillinger, som foreningerne oplever.
Skydesport Danmarks (SD) organisation skal bringe
SD som hovedorganisation tættere på skytter og
foreninger, ved at forenkle organisationen med
færre organisatoriske led og etablere en direkte
forbindelse mellem skytteforeningerne og SD.
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Substans i den nye struktur. Hvad får
medlemmerne?

Hvordan sikres der ”ligestilling” blandt
disciplinerne?

Vi klarer os fint selv, så hvorfor skal vi stemme for
den nye struktur?

På den måde kan der etableres en tættere relation
og SD kan agere mere agilt i forhold til skytternes
og foreningerne ønsker og behov for service.
Vores foreninger få en stærkere medlems- og
interesseorganisation og samarbejdspartner, som
kan understøtte dem inden for eksempelvis miljø,
kommunalt samarbejde, frivillighed- og
foreningsudvikling, samt rådgivning inden for
våbenloven.
Samt en organisation som vil arbejde for at styrke
skydesportens image og fremme en høj grad af
sikkerhed i skydesporten.
Ligestillingen sikres blandt andet ved, at der bliver
ens medlemsvilkår og -kontingent for alle
foreninger uanset hvilke(n) disciplin(er)
foreningerne har.
Ligeledes betyder det direkte medlemsdemokrati,
at alle foreningerne er ligestillet på det politiske
niveau ved at de har ens stemmeberettigelse ved
SD’s årsmøde uanset hvilke(n) disciplin(er)
foreningerne har.
Det er både vurderingen og erfaringen fra andre
NGO’er og interesseorganisationer, at det er vigtigt
at have en stærk organisation, for at kunne
varetage interesserne.
Det er vigtigt at vi nu står sammen og tænker på
hele skydesporten som en fælles og samlende
sportsgren, og ikke kun riffel, pistol, flugt, sortkrudt
og dynamisk sportsskydning hver for sig.
Lige nu er der eksempelvis nogle betydelige
udfordringer omkring miljø inden for flugt og våben
inden for dynamisk sportsskydning. Men om 5 år er
det måske riffel som har nogen væsentlige
udfordringer for at sporten kan leve og udvikle sig.
Derfor bliver vi nødt til at stå sammen og kæmpe
for alt skydesport sammen, da det kan rammer os
alle sammen på et tidspunkt. Og vi bliver nødt til at
få opbygget en organisation, som har tilstrækkelig
med muskelkraft til at kæmpe for skydesporten og
gøre Danmark til et af verdens bedste lande i
verden for skydesporten. Til gavn for mennesker,
skydesportens fællesskab og Danmark.
Derudover ønsker medlemsforeningerne sig en
anden form for organisation, som er mere enkel og
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som kan betydelig mere, end det vi kan, i den
organisation vi kender i dag (se tidligere vedr.
Foreningsundersøgelsen 2020).

Hvordan får vi balance mellem frivillige og
ansatte?

En ny struktur for skydesporten i Danmark, som
bedre end i dag kan understøtte skytteforeningerne
i deres arbejde med skydesporten og samtidig
varetage skydesportens interesser nationalt og
internationalt.
Frivilligheden vil være en integreret del af
organisationen Skydesport Danmark (SD). Både på
politisk niveau og på det faglige og udførende
niveau.
Det frivillige element bygger på, at vi har mange
frivillige som, som alle sammen kan være med til at
løft en masse opgaver i relation til skydesporten.

Hvordan få ressourcer til at understøtte
udviklingen?

Bliver afstanden for medlemsforeninger større?

Afstand?

Ansatte i SD vil have til opgave at understøtte
frivilligheden med deres faglighed inden for
eksempelvis miljø, våbenloven, foreningsudvikling
og elite.
Ressourcer til at understøtte udviklingen kommer
fra professionelt ansatte med viden, indsigt og
erfaring indenfor foreningsudvikling, miljø,
sundhed, talentudvikling, public affairs,
kommunikation, sportsorganisationer m.v.
Det kan både være i form af fælles
udviklingsprojekter – evt. i samarbejde med
eksterne aktører, arbejdsgrupper nedsat med
henblik på at løse konkretet opgaver, eller det kan
være en-til-en rådgivning eller sparring.
Med den her nye model komme alle foreninger til
at være direkte medlem af Skydesport Danmark
(SD). Derfor er der færre led mellem den enkelte
skytte og forening, og deres nye medlems- og
interesseorganisation. Afstanden til bestyrelsen
bliver kortere og foreningerne vil fremover selv
vælge deres bestyrelse via direkte valg.
Der vil i den nye organisation også være
aktivitetskomiteer, der i nogle discipliner vil skabe
lokalt organiserede aktiviteter. For eksempel inden
for ISSF Riffel og ISSF Pistol, så man stadig har
mulighed for at dyrke sin aktivitet med foreninger
fra ens lokalområde.
Se svaret herover.
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Hvordan styrker det her skydesporten på den
politiske scene?

Fortælling om bredde vs. forventningsafstemning
ift. elite?

Idrætsforeningerne er en central del af det Danske
samfund. Når samfundet og danskernes hverdag
ændrer sig, så ændrer rammerne og mulighederne
for idrætten sig også. Skal skydesporten
vedvarende sikres en god plads i det danske
foreningslandskab kræver det fortfarende en tæt
dialog med politikerne i Danmark på såvel
kommunalt som nationalt niveau.
Med Skydesport Danmark (SD) kan vi styrke
arbejdet med kommunikation og
interessevaretagelse (public affairs), og
opbygningen af de nødvendige relationer der skal
til, for at tale medlemmernes mærkesager og tale
med én stemme. Og jo større og stærkere den
stemme er, jo bedre mulighed har vi for at styrke
skydesporten på den politiske scene.
En væsentlig del af formålet for Skydesport
Danmark er at styrke bredden i vores arbejdet for
skydesporten i Danmark. Med udgangspunkt i
foreningernes dagligdag.
I fremtiden skal vi have flere ”signaturprojekter”
end elite. For eksempel når det handler om at
styrke frivilligheden, lette dagligdagen via øget
digitalisering eller flere medlemmer ved at tale ind i
de emner som danskeren er optaget af.
Eksempelvis bæredygtighed, sundhed eller
fællesskab.
Bestyrelsen er meget klar over, at hvis
ambitionerne for Skydesport Danmark skal lykkes,
er det vigtigt at vi få skytteforeningerne i bred
forstand med, så de føler sig en del af den her nye
organisation, og vil benytte nogen af alle de tilbud,
som vi har til dem.
Vi skal selvfølgelige også husk på, at vi har en lang
tradition inden for de olympiske skydediscipliner, og
som er noget som vi skal løfter med over i vores nye
organisation og holde fast i vores fælles fremtid.
Men vi skal kunne mere end det, ligesom
resultaterne på højeste internationale niveau
forudsætter at vi får styrket skytteforeningerne i
bred forstand.
Skydesporten står over for nogle store udfordringer
i fremtiden, som vi skal have løst, så det også om
20 år er muligt at have skydning som en sport i
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Hvordan sælger vi forbundet?

Hvor er salgsmaterialet?

Danmark. Derfor er vi også nødt til at prioritere
flere område organisatorisk og økonomisk
fremover, end det Dansk Skytte Union er kendt for i
dag, så vi netop kan rumme mere og løfte
skydesporten i bredeste forstand.
Skydesport Danmark er det politiske og
organisatoriske svar på de problemstillinger, som
medlemsforeningerne rejste i
Foreningsundersøgelsen i 2020 (se tidligere).
Ved at skabe en tidssvarende medlems- og
interesseorganisation, der sætter foreningernes
drift og udvikling i centrum, agerer vi på
foreningernes ønsker for fremtiden.
Salgsmaterialet er at finde på hjemmesiden her:
http://skytteunion.dk/skydesporten/
Materialet består af:
• En grafisk fremstilling af vejen til
Skydesport Danmark
• Præsentationen ”Sammen i skydesporten”
• En præsentationsfolder
• Denne Q&A

Hvordan kommer kommunikationen helt ud?

Dertil er der de mere formelle dokumenter
• Nye vedtægter
• Nye lovregulativer for dels vores nye
aktivitetskomiteer og dels for
appeludvalget
• Økonomiske scenarier og budget
Kommunikation om Skydesport Danmark deles
løbende via Dansk Skytte Unions kanaler –
hjemmeside, nyhedsbreve og SOME. Herfra kan
foreningerne frit dele det videre ud til deres
medlemmer og interessenter.
Derudover vil der blive udsendt information herom
direkte til alle de 349 foreninger, der i dag er
medlem af Dansk Skutte Union eller unionens
forbund.
Endelig er der udarbejdet materiale, som kan
anvendes på online eller fysiske møder i forbund
under Dansk Skytte Union.

Kommunikation/spørgsmål?

Alt materialet er samlet på hjemmesiden her:
http://skytteunion.dk/skydesporten/
Se svaret herover.
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Hvordan breder vi fortællingen ud?
Hvordan ruller vi ud?

Se svaret herover.
Når Skydesport Danmark (SD) er blevet vedtaget på
vores repræsentantskabsmøde 20. marts 2022, vil
medlemmerne af Dansk Skytte Union og unionens
forbund pr. d.d. være medlem af SD, hvorved
skytter og foreninger kan opretholde deres
medlemsrettigheder og -fordele (SKV, forsikring
m.v.).
Ønsker man ikke medlemskab retter man direkte
henvendelse til SD inden 31. december 2022.
Der være en overgangsperiode frem til den 1. juni
2023 hvor medlemsforeningerne kan få ændret
deres vedtægter i forhold til ordlyden omkring
foreningens organisatoriske medlemskab. Der er for
at sikker os, at vores foreninger har god tid, til at
tag stilling til hvad de ønsker at gør. Og for at de
kan få ændret ordlyden i deres vedtægter i ro og
mag på en ordinær generalforsamling.
Skydesport Danmarks ansatte er parate til at bistå
foreningerne med de udfordringer, der eventuel
måtte være i forbindelse med denne proces.

Hvem tager kontakt til klubben?

Nye foreninger kan melde sig direkte ind i SD via
vores hjemmeside og rådføre sig om medlemskab
hos SD’s ansatte.
Når Skydesport Danmark (SD) vedtages på
repræsentantskabsmødet 20. marts 2022, vil der
efterfølgende blive sendt et brev til hver forening i
Dansk Skytte Union og unionens medlemsforbund.
Heraf vil det fremgå, at foreningens medlemskab
overgår til SD fra d.d., og foreninger og skytter
derved opretholder deres medlemsrettigheder og
-fordele (SKV, forsikring m.v.)
Hver forening skal efterfølgende (seneste 1/6 2023)
have tilpasset deres egne vedtægter til
medlemskab af SD såfremt man fortsat ønsker at
være end en del af den nye organisation.
Alternativt skal man melde sig ud inden den 31.
december 2022.

Gennemskuelig økonomi

Skydesport Danmarks ansatte er parate til at bistå
foreningerne med de udfordringer, der eventuel
måtte være i forbindelse med denne proces.
Alt vedrørende økonomi ligger på hjemmesiden, og
gjort så enkelt og transparent som muligt:
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http://skytteunion.dk/skydesporten/
Organiseringen i Skydesport Danmark medvirker
desuden til en større demokratisk
gennemskuelighed af økonomien i skydesportens
medlems- og interesseorganisation for den enkelte
skytte og forening, da økonomiske mellemled i
skydesports-organisationen bortfalder.

Hvordan kan vi tilrette kontingentmodel til de
små foreninger?

De økonomiske scenarier der foreligger, er
udarbejdet med udgangspunkt i kendte og
forventede data.
Forslag til kontingentmodel for Skydesport
Danmark (SD) bygger videre på den model, der
kendes i dag med et kombineret forenings- og
medlemskontingent.
Foreningskontingentet inkluderer omkostninger til
forsikringer.
Kontingentmodellen er gengivet på vores
hjemmeside med eksempel på en
gennemsnitsforening i SD på 90 medlemmer
sammenlignet med kontingenter i sammenlignelige
organisationer:
http://skytteunion.dk/skydesporten/
I modellen er der samtidig taget højde for, at der
fremover kun skal betales et samlet kontingent til
SD, og at kontingenter til landsforbund og
lokalforbund bortfalder.
I dag betale en foreningen foreningskontingent inkl.
forsikring på mellem 1.700 kr. og 2.600 kr. samt
20,22 kr. pr medlem.
Kontingentmodellen viderefører Dansk Skytte
Unions nuværende foreningskontingent på 2.600
kr. årligt (inkl. forsikring). Dertil kommer et
medlemskontingent på 100 kr. pr. medlem.
For en mindre forening på eksempelvis 10
medlemmer, vil det betyde et samlet kontingent på
kr. 3.600 i 2023 mod 2802,20 i 2022.
En alternativ model, der økonomisk tager større
hensyn til de mindre foreninger, vil være en model,
hvor Foreningskontingent sættes til kr. 1.800 og
medlemskontingentet sættes til kr. 110 kr. pr.
medlem.
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For en mindre forening på eksempelvis 10
medlemmer, vil det betyde et samlet kontingent på
kr. 2.900 i 2023 mod 2802,20 i 2022.

Frygt for at dræbe foreningerne! Der skal arbejdes
videre med (kontingent)fordelingen.

Spørgsmålet om man i kontingentmodellen i højere
grad skal imødekomme de små eller de store
foreninger er en politisk beslutning. Provenuet i de
to modeller er for SD det sammen.
Der er ingen ønske om at dræbe foreningerne.
Tværtimod er ønsket, at vi har så mange
levedygtige foreninger ud over hele landet som
muligt.
Formålet med Skydesport Danmark er netop at
styrke foreningernes medlems- og
interesseorganisation og bringe den tættere på
foreningerne, så foreningerne i højere grad kan
opnå den rådgivning og sparring som de har brug
for i forhold til driften og udviklingen af deres
skytteforening.

Hvad skal vi bruge pengene til på
aktivitetsniveau?

Se i øvrigt svaret herover vedr. kontingent.
Aktivitetskomiteerne udarbejder aktivitetsplaner
med tilhørende budgetter der anviser, hvordan de
ønsker at disponere deres midler inden for
komiteernes hovedområder.
Det kan eksempelvis være stævneafvikling,
mesterskaber, konkurrenceskydning, uddannelse,
talentudvikling og udviklingsaktiviteter inden for
disciplinen.
Aktivitetskomiterens ”egne midler” (egne
indtægter) disponerer komiteerne selv over inden
for deres opgaver og ansvarsområder.

Hvad gør vi med DGI?

Eventuelle tildelte midler via Skydesport Danmarks
bestyrelse skal disponeres i henhold til bevillingen
eller tilbagebetales.
Skydesport Danmark (SD) handler om de discipliner
og foreninger der i dag er organiseret under Dansk
Skytte Union og har i den sammenhæng ikke noget
med DGI og gøre.
SD handler om at gøre en forskel for vores
foreninger og deres medlemmer.
Vi er selvfølgelige klar over at ca. 50% af vores
foreninger er medlem begge steder, og derfor vil vi
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Hvordan etablerer vi kommunikation/sprogbrug
vedr. DGI i samarbejdet?

fortsætte det nuværende samarbejde med DGIskydning om bl.a. SKV og uddannelse og gerne
udbygge dette der hvor det giver mening for vores
foreninger i fremtiden. Men på nuværende
tidspunkt er der ikke nogen samtaler om en
eventuel sammenlægning i fremtiden.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at
Skydesport Danmark (SD) ikke har noget med DGIskydning at gøre. SD er en selvstændig
organisation.
SD handler om at udvikle og styrke vores egen
organisering og er ikke en fusion med DGI-skydning.

Manglende tillid til at vi selv kan styre vores egne
discipliner (Tillæg F)

Arbejde med tillæg?

Dansk Skytte Unions samarbejde med DGI-skydning
videreføres af SD, og med den styrkelse af
organisationen der ligger i SD, vil det alt andet lige
også betyde, at SD kan indgå i dette samarbejde
med større styrke og på flere parametre.
Der er ikke en manglende tillid til at de nuværende
disciplingrupperinger selv kan styre deres en
discipliner. Tillæg F handler mere om, at der er en
fælles forståelse af, at der er en masse praktiske
ting som skal være opfyldt for at få en discipliner
godkendt. Det er ikke et mål for os, at gør det så
svært som muligt, men vi skal bare kunne stå
indenfor at den disciplin har været igennem vores
optagelsesprocedure.
Nå en disciplin er blevet godkendt, er alt arbejdet
med den jo i en aktivitetskomite i fremtiden. Så er
det dem som skal arbejde med den, så den kan
udvikle sig, og der kan komme en masse aktivitet
og flere medlemmer til vores forbund – som vi
ønsker.
De nationale skyderegler og deres tillæg tager
afsæt i de internationale regler, og er samtidig
tilpasset til de forhold, hvorunder aktiviteten bedst
kan afvikles i Danmark.
Dette arbejde er i Skydesport Danmark forankret i
de respektive discipliners aktivitetskomiteer,
ligesom der kan nedsættes arbejdsgrupper på tværs
af disciplinerne, som kan bidrage til koordinering og
sammenhæng disciplinerne imellem.

