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Aktivitetsmødet d. 11. maj 

Forslaget om alderskrav i diverse klasser diskuteres. 
Vi er positivt stemt overfor, at man fjerne kravet om 
minimumsalder i klasserne. Dette begrundes med, at det 
vil give nogle skytteforeninger og skytter flere 
muligheder for at stille hold. Den enkelte skytte kan dog 
blive ramt af, at skytten ikke har mulighed for at skifte 
klasse mere end en gang pr. sæson. 
 
Riffel: 
Vi er positivt stemt overfor forslaget om at tilføje 
skydestillinger til voksen åben på 50, 200 og 300 m. 
 
Vi er positive overfor at ændre 300 m. 
klasseprogrammet. 
 
Vi er tvivlsomme overfor forslaget om at ændre 
holdstørrelsen på 200 m. Vi er dog positive overfor at 
blande holdende på BK og JUN. 
 
Vi er positivt stemt overfor at indføre decimaler på 15 og 
50 m. 
 
Der er hovedsageligt opbakning til det nye 
skydeprogram på 200 m., men det må ikke erstatte det 
nuværende klasseprogram. 
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Godkendelse af referat og godkendelse af 
dagsorden 
 

Godkendt referat og dagsorden. 
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Bordet rundt 
 

 
Intet relevant 
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Orientering fra DGI Nordjylland 
bestyrelsesmøde 
 

 
Det blev besluttet at skydeudvalget kan uddele mindre 
tilskud administrativt. 
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Opfølgning på tilskud til administrative 
programmer. 

Vi beslutter, at Christian sender nyhedsbrev ud, hvor der 
bl.a. informeres om, at Skydeudvalget giver tilskud til 
administrative programmer. 
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Orientering og opfølgning på møde 
angående skydebaner i Aalborg 
 

Tomas og Jesper har været inviteret til et formøde i 
Aalborg skytteforening forinden selve mødet i Aalborg. 
På mødet blev der spurgt ind til, hvorvidt det var muligt 
at få et formøde med Skydebaneforening Danmark, DGI 
Nordjylland og Aalborg Kommune. Det var ikke muligt, 
og selve mødet blev afholdt som aftalt. 
Det blev pointeret tydeligt til mødet, at der ikke 
endegyldigt var besluttet noget endnu, men at man 
havde fundet en lokation omkring Aalborg, hvor det vil 



 

Side 2 

være muligt at anlægge en langdistanceskydebane. Det 
var en smule uklart til mødet, hvad alternativet til en 
sådan bane vil være i fremtiden. 
Kommunen har gennem hele processen krævet 
tavshedspligt fra alle parter omkring de møder, som der 
har været afholdt indtil videre. 
Der er nu lagt op til, at foreningerne snakker lidt 
sammen om, hvad de egentlig ønsker, og hvilke 
konsekvenser det vil have for skytteforeningerne at 
samle langdistanceskydningen på et sted. 
Der savnes stadigvæk flere muligheder end denne ene. 
Vi mener, at der bør udlægges flere mulige scenarier for 
skytteforeningerne, så de har et bedre grundlag til at 
træffe en beslutning. 
Der foreligger stadig en smule uforstående overfor den 
egentlige begrundelse for, at denne situation er opstået i 
første omgang. Der eksisterer ikke på nuværende 
tidspunkt nogle klager over skydebaner i Aalborg 
Kommune. Det er 1,5 år siden, at den sidste klage er 
indsendt. 
 
Der nedsættes et udvalg bestående af folk fra DGI-
udvalg. Udvalgets formål er at indgå i en konstruktiv 
dialog med de berørte foreninger for at finde den 
optimale løsning. Første møde finder sted d. 27/5 kl. 
19.00 i Aalborg Skyttekreds. 
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Indkomne ansøgninger 

 
Ansøgning fra Frederikshavn Skf. 
Vi vurderer, at der er potentiale i at fokusere på 
seniorskydning. Det endelige beløb fastsættes efter 
kontakt med foreningen. 
 
Ansøgning fra Vodskov 
Vi er meget positive over Vodskovs initiativ omkring 
skoleskydning. Vi vil gerne give et tilskud til projektet på 
2.500 kroner. 
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Netværksmøde i Næstrup 

Mødet er aflyst pga. for få tilmeldte. Vi vil i stedet 
besøge foreningerne individuelt.  Det kunne eventuelt 
være i forbindelse med et bestyrelsesmøde eller en 
træningsaften i foreningen. 
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Medlemstal 

Der snakkes om, at det vil være oplagt, at foreningerne 
kunne blive bedre til at udnytte medlemspotentialet i 
skoleskydning. Derudover kan vi se, at de foreninger, der 
har gennemgået et foreningsudviklingsforløb har haft en 
positiv fremgang i antal medlemmer. 
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Økonomi (budget 2020) 

 
Punktet udsættes til næste møde. 
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Eventuelt 
 

 
Intet at bemærke 

O: Orientering, B: Beslutning, D: Diskussion 


