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Dagsorden 
  

Valg af dirigent  

Udvalgets beretning  

Gennemgang af budget 2020 

Behandling af indkomne forslag og debatemner  

 

Valg af personer til Skydeudvalget og Aktivitetsudvalgene 

 
 Næstformand Skydeudvalget (vælges i ulige år) 

- Kristian Kanstrup 

 

 Pistol-formand (vælges i ulige år). På valg er: 

- Tomas Lauridsen  

 

 Riffel-formand (vælges i ulige år). På valg uden for turnus: 

- Ole M. Nielsen  

 

 1 medlem (1 vælges i lige og en i ulige år). På valg er: 

- Niels J. Mikkelsen  

  

 Riffeludvalget (5 personer vælges for 1 år). På valg er: 

- Ole H Madsen 

- Ryan Mikkelsen 

- Rene S Jensen 

- Magnus Jensen 

- Anton Christensen 

 

 Pistoludvalget (5 personer vælges for 1 år).  

- Jan E. Sørensen 

- Jan H. Andersen 

- Bo L. Andreasen 

- Vakant plads  

- Vakant plads  

 

Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 2 

 

 

Referat 
 

Velkomst og valg af dirigent  

 

Jesper D. Thomsen bød velkommen.  

Som dirigent blev Steen Bakke Nielsen, Thisted Skf. foreslået og valgt.  

Dirigenten fastslog at Idrætskonferencen var lovlig og beslutningsdygtig og konstaterede 

at der var 35 stemmeberettigede til stede. 

 

Udvalgets beretning 

 

Jesper D. Thomsen fremlagde beretningen.  

 

Det har været et spændende første år på formandsposten, hvor jeg her har fornøjelsen af 

at fremlægge min første beretning til en idrætskonference. 

 

Vi har alle sammen hørt om målet med først 25.000 og siden 20.000 flere medlemmer i 

2023, og det har hængt noget tungt over hovedet på os. Det ser dog ud til nu at der er et 

nyt måltal på vej til vedtagelse i 2020, hvor målet ser ud til at blive 6.600 flere medlem-

mer i 2023 på landsplan. 

Disse nye medlemmer står i høj grad til at skulle findes inden for de nye målgrupper: 

Jægere, bueskydning, airsoft og hardball. Nu kan det godt lyde som om vi kan slappe af 

når tallet er blevet sat ned til 6.600 nye medlemmer, men vi skal så huske at vi kun har 

4 år tilbage til at nå målet, så vi skal faktisk stadig skaffe lige mange nye medlemmer pr. 

år. Men vi tror dog i skydeudvalget på at vi i hvert fald her i Nordjylland har mulighed for 

også at få flere medlemmer inden for de traditionelle discipliner, og det skal vi sammen 

lykkedes med. 

 

Skydesportens Dag 

Skydesportens Dag var virkelig en succes i år, og der blev sat rekord både på antal besø-

gende og antal nye medlemmer. De foreninger der har været med i de 3 år som Skyde-

sportens Dag har eksisteret i denne form har taget konceptet til sig og ydet en fantastisk 

indsats for at få besøgende, og det har ligefrem også den ønskede effekt på nye indmel-

delser. 

Spredt over de 10 deltagende foreninger var der 653 besøgende, 71 nye medlemmer og 

der blev solgt 32 introforløb. Blandt foreningerne kan man fremhæve Vodskov med 100 

besøgende, 23 medlemmer og Brønderselv med 69 besøgende, 22 medlemmer og 22 

introforløb. 

 

Skole DM i Skydning 

Der er i år ca. 1000 elever igennem og nyt materiale fra Vingsted. Turneringen kører nu. 

Vi tror stadig på at der er et medlemspotentiale i Skole DM, men vi vil meget gerne høre 

om gode ideer til hvordan vi får det realiseret. 

Der live-streames fra den Nordjyske-finale d. 23. november. 

 

Airsoft Challenge 

Vadum Skf. har jo fået lavet lækre Airsoft baner (både ude og inde) i en nedlagt børne-

have - efter vi lavede en samarbejdsaftale/projekt med dem. Nu begynder de også at få 

medlemmer på det og de overvejer allerede hvordan de kan udvide indendørsbanen. 



 

Side 3 

De vil gerne vise rundt hvis der andre der vil i gang, og helt sikkert også hvis I kender til 

nogen der vil starte en ny forening op til formålet. 

Karby. arbejder hårdt på at komme helt i gang med Airsoft. 

 

Jægere 

Her har vi jo sat gang i samarbejde med Hurup Riffelskytteklub på den nye kikkertklasse, 

som kører de næste to år. Vi har store forventninger til det. Hvis der er andre der vil i 

gang vil vi meget gerne snakke med jer. 

 

Bueskydning 

Vi har følere ude til et par foreninger. Vi er ved at se på potentialet, og vi vil gerne høre 

hvis der er andre interesserede. 

 

Hardball 

Hardball er kommet ind under de nye målgrupper og der er indtil videre 2 foreninger i 

Nordjylland som er kommet ind under DGI skydning. 

 

Introkurser til nye medlemmer 

Der er steder i landsdelen, heriblandt Aalborg Skyttekreds, hvor man har forsøgt at tilret-

telægge nye introkurser som klæder nye skytter bedre på til at komme godt i gang, og 

de første erfaringer fra Aalborg ser ud til at være meget positive. 

Men vi ved naturligvis også at det samme ikke passer ind alle steder. 

 

Kurser/uddannelse 

Det kører rigtig godt med kurser – foreningerne har set fordelen i at få uddannet folk! I 

år er der uddannet 75 personer på hjælpetrænerkurser og Træner 1. 

 

Skydelederuddannelse og Sikkerhedsbestemmelser 

Vi håber at alle foreninger er med!? Uddannelsen er jo lovkrav.  

Vi har ikke haft det store held med de fysiske kurser vi har udbudt. Kun 2 kurser er ble-

vet gennemført. Men, forhåbentligt har foreningerne brugt de gratis online kurser og har 

taget/bestået prøven. Der har været tilfælde hvor der er blevet foretaget kontrol af sky-

deleder-krav og logning. 

 

Riffeludvalg 

Vedr. riffeldelen er det jo nok værd at nævne vores nye tiltag i forbindelse med de indivi-

duelle Nordjyske Mesterskaber og især finalerne. Her har vi ændret konceptet således 

alle starter finalen fra nul. Derudover har vi med succes haft live-streaming af alle 15m 

og 50m finaler med interview efterfølgende med de aktuelle vindere. Dette streaming-

koncept har vi i år fået landsudvalget til at forsøge til DM for ungdom udendørs. 

LAN-team nord står for live-streaming. 

 

Pistoludvalg: 

Rune Knudsen fra St. Restrup I.F.  blev danmarksmester ved DM i pistol terræn på cal 

.22. Terrænstævnet blev i år afholdt i Jægerspris. 

Pistoludvalget ønsker at der er flere, som deltager ved DM i Vingsted. Det gælder også 

selv om man f.eks. skyder i klasse 3. Der er nemlig brug for skytter i flere forskellige 

klasser for at kunne stille landsdelshold ved DM. 

Generelt kunne pistoludvalget også ønske sig flere deltagere til vores turneringer og 

landsdelsmesterskaber. 



 

Side 4 

Vinterturneringen er i år udvidet med grov-discipliner, og det kan stadig lige akkurat nås 

at være med fra første runde af. 

Netværksmøder 

Vi var desværre nødt til at aflyse de planlagte netværksmøder, da der ikke var nok til-

meldte. Vi prøver igen i 2020, og vi vil meget gerne høre forslag til debatemner således 

at det bliver interessant for foreningerne at deltage. Hvordan får vi jer til at dukke op? 

 

Vi tror og håber stadig på at der er et potentiale for at øje aktiviteten og medlemstallet 

blandt de klassiske discipliner i foreningerne. Det er dog ikke noget vi kan gøre alene i 

skydeudvalget, så vi vil meget gerne høre fra alle foreninger der kan have gode ideer. 

Skydeudvalget vil i 2020 sætte fokus på udvikling og aktivitetsforøgelse, og hvis man har 

gode ideer eller har lyst til direkte at deltage i dette, så er der ledige pladser i underud-

valgene. 

  

Gennemgang af budget 2019 

 

Christian Jakobsen, Skyttekonsulent fremlagde budgettet for aktiviteter og udvalgsarbej-

de i 2019. Fokus er på udvikling af både de klassiske aktiviteter og de nye målgrupper. 

Nedtrapningsordning for betaling af indskud til DM’er er trådt i kraft, ligesom der også er 

ændret i andre tilskudssatser. Se nærmere i skydeudvalgets Aktivitetssatser. 

 

Behandling af indkomne forslag og debatemne skydning i 2023 

 

Der var ikke indsendt forslag til behandling. 

 

Orienteringsemne om skydning 2023 efter fusionsperiodens ophør. 

 

I 2023 ophører den nuværende fusionsaftale som blev en realitet i 2013. Gennem de 

sidst år har der været mange spørgsmål og gisninger om hvad der kommer til at ske. 

Derfor har DGI Skydning også nedsat en arbejdsgruppe som ser på de nuværende aktivi-

teter og administrative arbejdsgange. Arbejdsgruppen har nu lavet et arbejdspapir med 

hensigter og anbefalinger på fokusområder der bør arbejdes med, så alle landsdele ar-

bejder i samme retning. Arbejdspapiret skal godkendes endeligt på aktivitetsmøde i DGI 

Skydning i foråret 2020 og derefter skal der udarbejdes konkrete handleplaner.  

 

Hvad anbefaler arbejdsgruppen? 

 Der skal udarbejdes et ”snitflade-dokument” med en beskrivelse af rolle- og opgave-

fordeling mellem medarbejdere og frivillige inden for skydning. 

 Mere fokus på markedsføring af skydesporten og skytteforeningerne. 

 DGI skydning skal sikre en mere ensartet kommunikation bl.a. ved en mere ensartet 

hjemmesideopbygning. 

 Tilskudspolitik må ændres frem mod 2023. 

 Fokus på oprettelse af nye foreninger. 

 Justering af medlemsmål: 6.600 nye medlemmer frem til 2023 fr. pt. (før 20.000) 

 Indsatser: 

- Klassisk: Børn og unge samt seniorer (Nye fokustemaer i DGI). 

- Nye målgrupper: Riffeljægere, Airsoft samt bueskytter. 

I forhold til økonomi er det usikkert hvad der sker. Landsdelstilskud ændres (sandsynlig-

vis) til DGIs model og indsatser, aktiviteter og budgetter skal nytænkes i forhold til nu. 

Ordentlighed og fokus på fortsat ”integration” i DGI Nordjylland er nøgleordene både fra 



 

Side 5 

DGIs bestyrelse og skydeudvalget og der er enighed om at prioritere indsatser nu i stedet 

for at spare op. 

 

Skydeudvalget vil i starten af 2020 udarbejde mål og handleplaner for resten af fusions-

perioden og udvælge de indsatser der skal satses på både i forhold til de klassiske disci-

pliner og i forhold til de nye målgrupper. 

 

Valg af personer til Skydeudvalget og Aktivitetsudvalgene 

 

Under valg af personer til udvalgene blev følgende foreslået og valgt.  

 

Skydeudvalget:  

Næstformand for skydeudvalget, Rene S. Jensen, Vodskov Skf. (Valgt for 2 år) 

Formand for riffeludvalget (uden for turnus), Anton Christensen, Frederikshavn Skf. 

(Valgt for 1 år) 

Formand for Pistoludvalget Tomas Lauridsen, Aalborg Sk. (Valgt for 2 år) 

Medlem, Niels Mikkelsen, Snedsted Skf. (Valgt for 2 år) 

 

Riffeludvalget:  

Medlem, Ole M. Nielsen, Ulsted Skf. (Valgt for 1 år) 

Medlem, Allan Sørensen, Karby Skf. (Valgt for 1 år) 

Medlem, Mathias Engelst, Karby Skf. (Valgt for 1 år) 

Medlem, Ole H Madsen, Frederikshavn Skf. (Valgt for 1 år) 

Medlem, Frederik Andersen, Skf. Kimbrerne (Valgt for 1 år) 

 

Pistoludvalget:  

Medlem, Jan E Sørensen, Frederikshavn Skf. (Valgt for 1 år) 

Medlem, Jan H. Andersen, Vodskov Skf. (Valgt for 1 år) 

Medlem, Bo L. Andreasen, Aalborg Sk. (Valgt for 1 år) 

 

Der er p.t. 2 vakante pladser i pistoludvalget. Interesserede eller nysgerrige kan kontakte 

formanden for pistoludvalget eller skyttekonsulenten. Find kontaktinfo på hjemmesiden. 

 
Eventuelt 

 

SKV og den nye indberetnings-portal blev diskuteret. Flere formænd gav udtryk for øget 

administrative opgaver. Skydeudvalget vil gerne være talerør for foreningerne i forhold til 

SKV og DGI Skydning. Foreningerne kan derfor indsende kritikpunkter til kontoret som 

sammen med Skydeudvalget sender kritikpunkter og forbedringsønsker videre. 

 

Christian Kjær Pedersen Thisted Sk. opfordrede til en indsats målrettet terræn gevær, 

inden disciplinen helt forsvinder.  

 

Jesper D. Thomsen takkede for fremmødet og takkede de afgåede udvalgsmedlemmer for 

deres store arbejde i udvalgene.  
 

Dirigenten takkede for god debat og god ro og orden. 
 

 

Ref/CJ 


