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Referat af online foreningsmøde afholdt 1/2-2021 
 

Christian Jakobsen byder velkommen til mødet. 
 
 
Forventninger til 2021 
 
Frem til sommerferien forventer vi en trinvis lempelse af forsamlingsloftet. 
Vi kender ikke intervallerne eller hvornår de kommer. Udvalgene tænker 
forberedende tanker i forhold til aktiviteter, som kan afholdes.  
 
Efter sommerferien håber vi på at kunne afholde størstedelen af vores 
normale arrangementer uden de helt store restriktioner.  
 
 
Resten af indendørssæsonen (Turneringer / 
Nordjysk Mesterskab) 
 
Riffeludvalg: Håber på at kunne afholde en hjemmebaneturnering og 
måske et Nordjysk Mesterskab, hvis vi kan nå det inden udendørssæsonen 
starter. Det bliver dog uden finaler og ikke et NJM som vi kender det. 
 
Pistoludvalg: Hvis restriktionerne ikke bliver lempet inden midt februar 
vil turneringen blive aflyst. Vi ser ikke nogen muligheder for at afholde 
Nordjysk Mesterskab på pistol.  
 
 
DM’erne 
Vingsted håber og planlægger et decentralt DM. 
 
DM Ungdom Riffel: 26-28. marts 
DM Voksen Riffel: 9-11. april 
DM Pistol: 16-18. april 
 
Vingsted har brug for hjælp fra foreningerne ude i landsdelene til at 
afholde DM. 
 
Tirsdag den 2. februar tager Skydeledelsen stilling til, om det er realistisk 
at afholde DM. Torsdag den 11. februar afholdes møde med alle 
formændene i landsdelene, hvor det forventeligt skal endeligt besluttes. 
 
 
 
 
 



 

Side 2 

 
Kommentar fra deltagere i mødet ift. aktiviteter: 
Børnene higer efter at få noget at skyde om, så kan det lade sig gøre at 
køre hjemmebaneturneringer, synes vi det skal gøres. 
 
Elizabeth Andreasen: Aalborg vil starte udendørssæsonen hurtigst 
muligt, og det vil derfor ikke give mening for Aalborg at lave DM 
indendørs, da det elektroniske markeringsanlæg flyttes udendørs. 
 
Morten Pedersen: Det kan godt være man har en regel der siger maks. 
5 personer, men skal man begrænse sin bobbel, mener jeg ikke vi skal 
indbyde folk til at mødes, selvom de kun er 5, når det ikke er mennesker 
man mødes med til daglig.  
 
I Brønderslev har vi modtaget mail fra kommunen, at der er lukket ned for 
alle fritidsaktiviteter. 
 
 
Christian Jakobsen: Udendørsaktiviteter må gerne foregå indenfor 
forsamlingsloftet på 5 og efter gældende restriktioner fra diverse 
myndigheder. Så kan vi snakke om det moralske aspekt, men ifølge 
vejledningerne er det okay at skyde udendørs.  
NB! Vær opmærksom på, at der kan være lokale og kommunale forhold 
og anbefalinger, som har betydning for den enkelte skytteforening og 
skydeanlæg. Den enkelte forening er ansvarlig for aktiviteterne i deres 
forening. DGI Skydning opfordrer på det kraftigste til, at man følger 
anbefalingerne fra DIF og DGI. 
 
Aktiviteter for udendørssæsonen 
 
Pistoludvalget: I udvalget ser vi mere lyst på udendørssæsonen. Vi 
forventer at restriktionerne lempes og turneringen derfor kan afholdes. 
Når vi kommer længere hen på året kan vi afholde Nordjysk Mesterskab, 
hvis forsamlingsforbuddet ligger på +25 personer. 
 
Riffeludvalget: Riffeludvalget er grundlæggende enige med pistoludvalget. 
Vi regner med at starte turneringen senere end normalt, men håber at 
mange af klubberne vil være med til at afholde stævner i løbet af 
sæsonen. 
 
 
Kommentarer fra deltagerne: 
Steen Bakke Nielsen: Har man lavet nogle planer om, hvordan vi skal 
starte nogle aktiviteter op? Det kunne være en idé at kigge væk fra 
skyttebogen og få startet f.eks. Decimalstævner eller Mini terrænstævner. 
Vi har god plads i Næstrup og vil gerne være med – jeg synes dog der 
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mangler et ”idé-katalog” til når vi engang får startet op igen. Jeg tror det 
bliver en hård kamp at starte op igen. Det bliver svært at få fat i de børn 
og unge, som har siddet derhjemme.  
Rene Stricker svarer til Steen F. Andersen:  
Vi har gang i at fylde værktøjskassen med aktiviteter, men det er svært 
når alt desværre må aflyses pga. restriktioner. Man kan hurtigt blive en 
smule Corona-træt, men den dag vi får lov til at starte op, så er vi klar til 
at give den gas med aktiviteter. 
 
Steen Bakke Nielsen: Jeg kunne godt tænke mig at det blev synliggjort, 
hvilke aktiviteter der er tale om, så vi kan finpudse på dem ude i 
foreningerne.  
 
Susan Hatting: Jeg tror det bliver lettere at få skytterne til at skyde 
hjemmebaneturnering. Vi har ikke nogen til at køre med børnene, så for 
os er det lettest at få turneringer afholdt hjemme.  
 
 
En deltager spørger ind til plan for kurser: 
 
Christian Jakobsen: I forhold til kurser bliver det ikke i 
indendørssæsonen, men først når forsamlingsforbuddet bliver på 10 
personer eller mere. Vi kigger ikke så meget på økonomien i at afholde 
kurser – vi er mere interesserede i at få nogle trænere og instruktører 
uddannet. Vi kigger på hjælpetrænerkurser, samt træner 1 på både riffel 
og pistol. Vi har også nogle planer i forhold til interessante spot-kurser, 
som desværre ikke har kunnet lade sig gøre. Vi har også nogle online 
kurser i ”pipe-linen”.  
 
Elizabeth Andreasen: Hvis man ønsker sig nogle redskaber til sin 
værktøjskasse når vi starter op igen, kan man gøre brug at ”træner for en 
aften”. Det er en overskuelig ting, som hurtigt kan sættes i stand.  
 
Anders Jensen: Er der nogle der har nogle erfaringer med sommerskole 
eller lignende, hvor man har åbent i sommerferien? 
 
Steen Bakke Nielsen: Thisted Kommune plejer at køre aktiviteter i 
sommerferien, og det projekt har vi været med i. Vi havde 6 tirsdage med 
skydning fra kl. 10 – 12. Vi havde 72 børn igennem, hvilket resulterede i 
at vi havde et nyt introhold på 12 børn.  
 
Steen Bakke Nielsen: I Næstrup har vi gjort nogle tanker om at lave en 
skydeskole. Det prøvede vi sidste år, dog uden succes, men vi har lyst til 
at prøve igen. Vi tænker der skal være skydeskole for de etablerede 
skytter, og de nye. Vi kunne godt tænke os at lave skydeskole for både 
bueskytter, airsoft og andet. Vi kunne godt tænke os at få hjælp fra andre 
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foreninger, som kunne tænke sig at hjælpe med f.eks. airsoft, hvor vi ikke 
selv har erfaringer.  
 
 
COVID-19 og foreningen: 
 
Vi tager en runde blandt deltagerne, for at høre om udfordringer og 
bekymringer: 
 
Brønderslev: I 2020 har vi søgt Coronapuljen om midler og har fået cirka 
halvdelen. Vi har haft et fornuftigt 2020 på trods af mindre aktivitet.  Jeg 
har ikke mødt nogle sure miner, heller ikke når vi har sendt 
kontingentopkrævninger ud for 2021. Folk er flinke til at betale 
kontingent, men kommer der en ny pulje for 2021, så vil vi søge den, 
selvom vi ikke hænger med r*ven i vandskorpen og står til at lukke.  
 
Hjørring: Ift. økonomi har vi søgt puljer og fået dækket det, som vi har 
mistet i kontingent. Jeg kunne godt tænke mig at høre andre foreninger 
om deres planer ift. generalforsamling. (*Punktet ”Generalforsamling” 
opfølges senere af CJ) 
 
Løgstør: Det der fylder for os har været økonomien, og hvordan vi får 
samlet folk sammen igen, når vi starter op. Vi har søgt 1 hjælpepulje til 
Skoleskydning, men ellers ikke. Ift. generalforsamling påtænker vi at 
udskyde denne. 
 
Kimbrerne: Ift. udendørssæsonen havde vi en fin sæson. Vi indførte 
tidbestilling og fik tacklet det rigtig fint. Ift. indendørs var det en større 
udfordring, hvor de voksne ofte blev hjemme. Vi forsøgte at gøre noget 
ekstra for børnene. Ift. generalforsamling er det uvist, om vi kan afholde 
denne. Det har vi ikke taget en beslutning til endnu.  
 
Vester Hassing: (Der var tekniske udfordringer hos Vester Hassing, men 
der har ikke været stor aktivitet i 2020 i Vester Hassing) 
 
Vodskov: Hvis vi kigger tilbage på 2020 så har det været et specielt år – 
jeg synes vi har haft rimelig godt gang i aktiviteterne. Hen over 
sommerferien havde vi åbent for at kompensere for nedlukningen i 
starten. Vi kørte med banebooking, men noget sjovt var at vi bemærkede, 
at pistolskytterne fortsatte aktiviteterne, mens riffelskytterne forsvandt. 
Vores store bekymring er, hvordan vi får gang i foreningen igen. Det er 
især de medlemmer, som ikke har egne våben, vi er bange for at miste.  
Ift. økonomi har pistolskytterne holdt rimelig gang i foreningen, men vi 
har mistet en del fra vores andre aktiviteter.  
Vores generalforsamling afholdes fysisk.  
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Aalborg: Jeg kan nikke genkendende til, at det var en okay 
udendørssæson 2020, men det der fylder for mig er en stor bekymring for 
medlemstallene. Vi har været stort set lukket ned i indendørssæsonen og 
har ikke fået mange nye medlemmer. Ift. generalforsamlingen har vi 
meldt ud, at vi ikke kan fastsætte en dato. Vi ønsker ikke at afholde online 
generalforsamling, så vi afventer at kunne afholde fysisk.  
 
Frederikshavn: Vi har de samme problemer som alle andre steder. Vi har 
været lukket ned de sidste 6 uger og det har gået hårdt ud over vores 
aktiviteter. Blandt andet vores terrænstævne, som ellers har været stort.  
Vores generalforsamling er udsat indtil videre. Jeg tror ikke på det kan 
laves online pga. målgruppen.  
 
Thisted: Det bliver den samme sang som de fleste andre. Vi har søgt 
nogle puljer og har fået penge fra den ene, mens vi afventer den anden 
pulje. Vi har haft fin aktivitet udendørs, og kom også fint i gang indendørs, 
men det er lukket ned nu. Økonomisk holder vi skindet på næsen, men 
det kommer da til at kunne mærkes.  
 
*Christian Jakobsen om generalforsamlinger: I skal være 
opmærksomme på at man kun må afholde generalforsamling online, hvis 
det står i foreningens vedtægter.  
Den rigtige løsning er at udskyde generalforsamlingen – det vil være en 
god idé at få indskrevet online afholdelse i vedtægterne, hvis det skulle 
blive nødvendigt i fremtiden.  
 
 
Andre kommentarer: 
Mads Bach: Var det en idé at komme med en pakke, hvor man kunne se 
på muligheder for online afholdelse af generalforsamling. 
CJ: Der ligger nogle guides på DGI.dk 
 
Steen Bakke Nielsen: Jeg synes det har været kritisabelt at sende 
konsulenterne hjem, når vi har haft brug for hjælp ude i foreningerne.  
Anton tager kritikken med til bestyrelsen / direktøren.  
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Idrætskonferencen DGI Nordjylland Skydning: 
 
Vi har måtte aflyse 2 gange pga. restriktioner.  
Idrætskonferencen er ikke vedtægtsbestemt og vi kan derfor afholde 
mødet online, men vi vil gerne høre jeres holdninger til det: 
 
Brønderslev: OK, men der skal gøres et kæmpe stykke arbejde, for at 
finde personerne til udvalgene.   
Vodskov: OK 
Hjørring: Skype gør det mere sandsynligt at jeg møder op, så OK. 
Løgstør: OK 
Kimbrerne: OK  
Aalborg: OK til online, men vil foretrække fysisk.  
Frederikshavn: OK til online, hvis ikke det kan være anderledes. 
Thisted: OK til online, vi er med på vognen 
 
Det besluttes i Skydeudvalget om der skal afholdes idrætskonference 
online og om det skal være den 20. eller 27. marts.  
 
 
Aktivitetsmøde DGI Skydning & Skyttebogen: 
 

- Aktivitetsmøde er flyttet til 5. juni 
- Skyttebogen er fortsat gældende – evt. ændringer kan træde i kraft 

øjeblikkeligt. 
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Tanker – Ideer – Spørgsmål – Ordet er frit!   
 
Frank Bertelsen: Der har også været noget positivt i 2020. Vi har fået 
tilladelse til at lave 5 duel-anlæg på vores baner.  
Der er kommet en sag frem, hvor 3 gutter har fået en bøde for at opholde 
sig i faciliteterne. Det ser ud til at det er ulovligt at være i lokalerne, 
selvom det er for at renovere. Er der andre der kender til dette eller har 
problemer med det? 
 
Christian Jakobsen: Det er korrekt, at det er ulovligt. Juristerne i 
Vingsted har undersøgt sagen. De vil snakke med myndighederne om det 
kan være rigtigt.  
Men indtil videre må man ikke låse sig ind i foreningens indendørslokaler, 
for at lave renovation eller ombygninger.  
 
Ole Vagn Larsen: Jeg møder sommetider nogen, der spørger efter 
”Skyttens marked” – hvilke sider findes der? 
 
Umiddelbart følgende: Skyttehandel.dk – skyttegrej.dk – nordisk-forum.dk 
– mewe.dk (socielt medie ala Facebook, hvor der findes grupper) 
 
Claus Rittig: Hvordan er det med terrænskydning på stålmål?  
 
Uddrag fra kapitel 11.7 i skyttebogen https://www.dgi.dk/skydning/regler-
og-bestemmelser/skyttebogen  
 
7. Hårde mål til pistolterræn og sekundskydning  
 
Nedenstående er beslutningsgruppe I (Aktivitetsmøde) Almindeligt:  
 
Ved skydning mod stålmål forstås i denne sammenhæng skydning mod fast opstillede 
stålmål (i modsætning til faldmål af stål) under anvendelse af pistol og revolver.  
 
Våben og ammunition: Der må udelukkende anvendes ammunition med en V0 
(udgangshastighed) på min. 200 m/s.  
 
Målmateriel og målopstilling: De anvendte mål skal have tykkelse og hårdhed, således: 
  
Ved skydning med pistol og revolver: min. 10 mm tykkelse og hårdhed på min.400 
Brinell. Stålmål opstilles, så der opnås vinkelret anslag. Dog bør målet ”tippes” 10⁰ – 20⁰ 
fremad mod skytten. Minimum skudafstande ved skydning med pistol og revolver: 6 m  
Ved anvendelse af hårde mål, skal der forinden indhentes tilladelse hos myndighederne 
 
 
 


