Velkommen til Skydesport Danmark
Maj 2022
Kære skytte og skytteforening.
Hermed byder vi, i forlængelse af årets repræsentantskabsmøde i Dansk Skytte Union, dig og din
forening hjertelig velkommen til skydesportens nye medlems- og interesseorganisation.
Repræsentantskabet traf på deres møde i Billund beslutningen om fremover at organisere
skydesporten i Dansk Skytte Union på en mere tidssvarende måde under titlen 'Skydesport Danmark'.
Med dette brev følger de første informationer om den videre vej frem.
Hvad handler den nye organisering om?
Den nye organisering giver en forenklet og moderniseret medlems- og interesseorganisation for
skydesporten i Danmark, hvor alle 363 medlemsforeninger nu er direkte medlemmer af Dansk Skytte
Union – med kaldenavnet Skydesport Danmark.
I modsætning til den hidtidige organisering, er et medlemskab af et lokalforbund (f.eks. ISSF Pistol og
ISSF Riffel) eller et landsdækkende forbund (f.eks. Dynamisk Sportsskydning og Sortkrudtskydning),
nu ikke længere en forudsætning for at være medlem af Skydesport Danmark. Alle skytteforeningers
medlemskab er uden organisatoriske mellemled, på linje med den organisering
flugtskydningsforeningerne har haft gennem den seneste årrække.
Alle 363 foreninger bliver med den nye organisering en del af et stort direkte demokrati, hvor hver
forening taler med egen stemme. Hver forening kan deltage direkte i foreningsdemokratiets
beslutningsprocesser på lige fod med alle andre foreninger. Uanset hvilken eller hvilke
skydediscipliner foreningen organiserer.
Hvad betyder det for skydesporten?
Forarbejdet til den nye organisering har vist, at skydesporten har brug for en langt stærkere
organisering, hvor vi på tværs af alle disciplinerne står sammen om en af verdens ældste og mest
udbredte sportsgrene. Til glæde for skytter i alle aldre og på alle niveauer.
Ved at samle os i en mere tidssvarende sports- og interesseorganisation, er det ambitionen, at:
•
•

styrke mulighederne for at varetage skytternes og skydesportens interesser, ved at få en langt
stærkere fælles stemme. Lokalt, nationalt og internationalt.
udvikle den rådgivning, som skytteforeningerne angiver, de har brug for i deres hverdag. Det
kan for eksempel være inden for foreningsudvikling, frivillighed, administrative redskaber,
forhold om miljø- og våbenlovgivning, eller sikkerhed. Alle med afsæt i de rammer som
årsmøderne fremover vil udstikke for udviklingen af ’Skydesport Danmark’

•
•

vedvarende sikre skydesporten en god plads i det danske foreningslandskab, når samfundet
og danskernes hverdag ændrer sig og rammerne og mulighederne for skydesporten derved
også ændrer sig.
iværksætte projekter sammen med foreninger og eksterne partnere, der kan være med til at
skabe bedre rammevilkår til glæde for skytteforeningernes drifts- og udviklingsmuligheder.

Hvad sker der nu?
Foran os ligger nu et spændende og vigtigt arbejde med at implementere den nye organisation og i
fællesskab skabe det indhold heri. Indholdet skal over tid give merværdi for den store mangfoldighed
af skytter og foreninger der eksisterer landet over.
På den følgende side er der en oversigt over, hvad der kommer til at ske på den korte bane. Herunder
at vi den 8. oktober 2022 indkalder alle medlemsforeninger til et ekstraordinært årsmøde, med det
formål at drøfte den fremtidige økonomiske strategi og mulige kontingentmodeller med
medlemsforeningerne. Samtidig hermed inviterer vi til frivillighedsdag med fokus på frivilligheden i
foreningerne.
Desuden har vi til orientering vedlagt en oversigt over, hvad et medlemskab af Skydesport Danmark
indeholder i dag. Via linket her kan I se, hvem I kan kontakte for yderligere informationer eller
sparring.
Det er ikke nogen enkel proces vi står overfor, som lige kan fikses over et par uger. Det bliver derimod
en proces, der kommer til at løbe over en årrække, før vi kan sig, at nu er vi i mål. Og vi kan samtidig
ikke garantere, at det bliver et 100% fejlfrit forløb, hvilket vi håber på jeres forståelse for.
Derimod kan vi garantere, at vi har de bedste intentioner og vi vil gøre vores bedste, for at lykkes med
ambitionerne om at skabe en skydesport for alle. I den proces vil vi lytte til alle de input der kommer
undervejs i forløbet og for at sikre løbende at få input og forløbet kvalificeret, har vi har etableret et
bredt forankret Advisory Board af frivillige med erfaring fra skydesporten, der kan være et rådgivende
panel for bestyrelse og administration.
Endnu en gang velkommen til den nye organisering under titlen ’Skydesport Danmark’. Vi glæder os
til at forbedre mulighederne for skydesporten ved at styrke alt det, vi har tilfælles og kan sammen på
tværs af landet og discipliner. I kan læser mere om Skydesport Danmark på vores hjemmesiden
www.skytteunion.dk, og har I som forening spørgsmål eller kommentarer, så tøv ikke med at kontakte
os direkte på mail info@skytteunion.dk eller telefon 43 26 23 52.
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Milepæle hos skytteforeningerne ved overgang til ny organisering
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Nye vedtægter gør skytteforeningerne til direkte medlemmer af Dansk Skytte Union
(Skydesport Danmark). Vedtægterne findes her


April 2022


Maj 2022



Kontingentopkrævning for 2022 sker efter sædvanlig praksis og efter sammen
kontingentmodel som i 2021 i løbet af andet kvartal 2022.
Foreningerne overføres administrativt til Skydesport Danmarks
medlemsadministrations-platform (Zakobo). Herfra udsendes en 0-kroners
kontingentopkrævning for at alle medlemsforeninger kan bekræfte/oprette og
godkende de data, foreningerne er registreret med i platformen.
Alle medlemsforeninger oprettes i nyhedsbrevet ’En skydesport for alle’, således
alle foreninger kan modtage direkte informationer fra Skydesport Danmark.
Foreningsundersøgelse (elektronisk spørgeskema) udsendes til alle
medlemsforeninger med henblik på at kunne indsamle informationer direkte fra
foreningerne, til brug i det videre arbejde med indholdet i Skydesport Danmark.

August 2022


Oktober 2022



Medlemsforeningerne modtager endelig invitation og dagsorden for
ekstraordinært årsmøde og frivillighedsdagen via nyhedsbrevet ’En skydesport for
alle’.
Ekstraordinært årsmøde 8. oktober om den økonomiske strategi og mulige
kontingentmodeller.
Frivillighedsdag afholdes forud for det ekstraordinære årsmøde, hvor indlæg og
workshops om eksempelvis frivillighed i foreningerne, sikkerhed på skydebanerne
og/eller motivation i sportsmiljøer vil være på programmet.

December 2022



Februar 2023


Marts 2023


Juni 2023

For fortsat medlemskab af Skydesport Danmark efter overgangsperioden i 2022,
og opretholdelse af foreningens medlemsrettigheder til SKV, forsikring m.v. sker
uden yderligere nødvendig handling. Hvis man som forening derimod ikke ønsker at
opretholde sit medlemskab af Skydesport Danmark, skal der sendes en skriftlig
udmeldelse til Skydesport Danmarks administration seneste den 31. december
2022.
Medlemsforeningerne modtager indkaldelse og foreløbig dagsorden for ordinært
årsmøde.
Ordinært årsmøde i Skydesport Danmark efter vedtægternes bestemmelser.
Samtidig hermed afholder de nye aktivitetskomiteer deres årsmøde. Lovregulativ for
aktivitetskomiteerne findes her
Deadline for tilretning af foreningernes vedtægter på en generalforsamling i
foreningen, hvis der ikke allerede står, at foreningen er medlem af Dansk Skytte
Union (bl.a. af hensyn til opretholdelse af SKV-rettigheder).

