Sjællands Skytte Forbund beretning ved årsmødet okt. 2016
Formandens beretning
Årets beretningen for 2015-2016 ligner jo på mange måder den
samme beretning som fra tidligere år. Det ligger jo i at vi jo også har de samme
aktiviteter så det er ikke muligt at variere ret meget.
Som tidligere opdeles den i 3 dele hvor jeg beretter lidt om de samarbejdet med
vores foreninger og unionen på det lidt overordnede plan.
Vores P-SEK og R-sektion beretter efterfølgende om det der har været omkring
stævneaktivitet osv. Og endelig kommer vores kasserer jo med hvordan det er
gået med økonomien efterfølgende.
Foreninger generelt
I modsætning til sidst år, hvor vi var udfordret af vores medlemsforeninger der
ikke er helt tilfredse med at vores medlemskontingent og vi dermed fik en del
udmeldinger i forbindelse med årsskiftet 2015, har der fra årsskiftet 2016 og til
dato været forbavsende roligt omkring vores foreninger.
Jeg må tolke der sådan, at der er forståelse for at det kontingent der opkræves hvoraf jo en del direkte videresendes til DSkyU - nu har fundet en balance i
foreningerne. Og forhåbentlig undgår vi udmeldinger også i det kommende
regnskabs år.
Jer skal her erindre om at udmelding af forbundet jf. ”DSkyU love” skal ske op til
et årsskifte dvs. pr. 31-december.
Når jeg alligevel har været lidt bekymret over den ro der har været fra
foreningerne side, er det mere med henblik på deltagelse i vores stævne
aktivitet i årets løb som jeg synes har båret præg af manglede interesse.
Ser vi ud over et år som f.eks. her i 2015/2016 er der ca. 10 foreninger der
nogenlunde fast deltager i vores SM, -antallet at de enkelte skytter der deltager
er dog lidt spredt ud over aldersgrupperne fra helt unge til senior 4 gruppen.
Skal der peges på en eller flere foreninger der er flittigst til at deltage, er der
især 4 der træder i karakter - Korsør - Karlslunde - Gundsølille og Fløng-
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Hedehusene.
Det også fra de foreninger der er flest skytter der deltager i skydninger og
stævner generelt og derfor optræder på Dansk Skytte Unions ranglister. Stor ros
til dem og vi må jo forsøge at få flere afsted i det kommende år.
Nu er der jo mange foreninger tilstede i dag og jeg har også talt med enkelte
formænd de sidste dage og de melder om tilgang i deres foreninger på bl.a. på
seniorsiden og jeg håber også at dagens tilstedeværelse af foreninger er tegn
på samme - at vi kan forvente større deltagelse i forbundets skydeaktiviteter i
de kommende år.
Vi vil dog her fra forbundet også i det kommende år ”igen” gøre et forsøg på at
få flere ud at skyde.
De nye tiltag fra Dansk Skytte Union Pistol-sektion omkring nye pistoldiscipliner
synes derfor velkommen og vil jo passe dem der vil skyde med større kalibre og
rammer en målgruppe, som jo måske ikke er så meget til 10 m luft.
Også på kursus og træner sider vil vi gerne gøre en forskel og jeg har derfor til i
dag bedt Dansk Skytte Unions konsulent Niels P Jensen under eventuelt berette
lidt om det arbejde, der p.t er i gang i Dansk Skytte Union. Men jeg vil gerne
opfordre foreningerne til at deltage i disse tilbud.
Antal medlemmer/ foreninger
Forbundet har dags dato 60 medlemsforeninger registeret og efter de seneste
CFR tal af 1 april 2016 er der 4274 medlemmer fordelt i foreningerne. Men det
tal svinger jo op ned igennem året. Så hvad det er præcis denne aften er ikke
muligt at sige.
I forhold til sidste delegeretmøde i okt. 2015, er det en tilbagegang på 2
foreninger og ca. 300 medlemmer.
Vi kan jo ikke gøre ret meget ved det - idet foreninger ofte melder sig ud i
protest over kontingentets størrelse - eller ikke synes de havde råd til det i
forhold til hvor mange skytter der egentlig deltager i SSF/Union skydninger, eller at der slet ikke er aktivitet i foreningen - og som i nogen tilfælde
nødvendiggør en lukning af foreningen.
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Det ærgerlig i dette er, at der især var en forening med rigtigt mange
medlemmer (over 200) som ihvertfald godt kunne afse den 20 kr. pr. medlem vi
er pålagt at opkræve til DSkyU, hvis der havde været vilje blandt foreningens
bestyrelse (vel især kassereren i dette tilfælde).
Men det er mit overordnede indtryk, og generelt er forståelse for, at vi som
forbund er nødt til at følge DSkyU repræsentantskabs beslutning om at bidrage
ved en slags medlemskontingent til Dansk Skytte Union og p.t er den sat til 20
kr. pr. skytte registret i CFR for 2016 og fremefter.

Bestyrelsens sammensætning
Siden sidste delegeretmøde har forbundets bestyrelse været bemandet næsten
100% på de forskellige poster.
Det har været gennem mange år været svært og vi har kæmpet med at få disse
poster besat.
Tror at alle kan genkende at det er svært at finde nogen der gerne vil give en
hånd med bestyrelsesarbejdet.
Men ud af de 7 mulige poster har de 6 været besat og det har været godt.
Jeg har til, når vi når til valg lidt senere en forventning om, at vi kan supplere
bestyrelse yderlige med et medlem. Og der er jo også nogen på valg og nogen
det træder ud af andre grunde, så der er altid poster, der skal besættes.
Forbundets møder
Bestyrelsen arbejder efter en forretningsorden der beskriver diverse møde og
aktiviteter, men i netop dette regnskabsår har det været svært at finde tid til at
alle samtidig kunne være til stede til at afholde de mødeaktivitet - der flere
grunde hertil og disse skal jo også respekteres, men det kunne godt have være
bedre set i bestyrelsens sammenhæng.
Heldigvis er vores forretnings orden opdelt i aktivitets områder, så vi behøver
ikke altid at mødes direkte, men kan klare meget via mail.
Det var egentligt meningen, at vores bestyrelses aktiviteter, møder, indkaldelse
til stævner osv. skulle oplægges på vores egen hjemmeside til alm. orientering men også her har det knebet med den ambition og tid.
Vi prøver igen, men har opgivet at drive vores egen side og har nu lagt den ind
under DSkyU hjemmeside, så der skulle I gerne kunne finde bl.a. referatet fra
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dette møde efterfølgende.
Bestyrelsens andre opgaver
Ud over de mesterskabs aktiviteter, der er afviklet i 2015/2016 som Riffel og
Pistol mesterskaber - har vi jo internt en ambition om også at kunne tilbyde og
afvikle uddannelses/træningsprojekter bredt funderet i hele forbundet for alle
forbundets foreninger og skytter.
Det er jo vigtigt at have for øje at en af vores forbundsopgaver set i relationer til
Dansk Skytte Union også er at virke som fødekæde for de eliteskytter som
gerne skulle tegne landets bedste skytter i fremtiden.
Bl.a. har:
Kristen Trap forbundets næstformand i årets løb afholdt nogle spot kurser i
pistolskydning primært i det nordsjællandske område med godt resultat.
Så det vil vi fortsætte med og også udbygge til hele forbundets område. Vi skal
dog også se om vi kan tilbyde riffelskytterne noget i det sammenhæng.
Eventuelt i samarbejde med Dansk Skytte Union.
Det er og bliver en større opgave når det er frivillige arbejdskraft - nu må vi se
om det er muligt at gennemføre. Tilbuddet skal i hvert fald gives til
foreningerne/skytterne så må vi se hvor stor interessen er.
Forbundets/foreningernes stævneindbydelser
Dette her punkt er et ømt punkt og en gentagelse af de senere år (mindst 10)
når jeg igen opfordrede foreningerne til at afholde skydestævner inden for ISSF
discipliner.
Det er jo p.t kun et fåtal af vores foreninger der gør det og mest i øjeblikket
centreret omkring Midt Sjælland.
Nu er der jo en del nye foreninger med her i dag, så opfordringen her fra min
side er, at I bør tage tråden op og afholde/tilbyde stævner inden for de
discipliner, der skydes under forbundet.
Vi stiller os gerne til rådighed med hjælp hvis det behøves og stævne
indbydelserne skal blot tilsendes forbundet, så vil de efterfølgende blive lagt op
på Unions’ stævnekalender og rundsendes til hele forbundets område og også
ud over det.
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Men er der interesse, så kontakt forbundet Pistol - eller Riffelsektion så blive I
godt hjulpet, er jeg sikker på.
Jeg synes også jeg igen må erindre om, at det er vigtigt for de ”aktive” skytter og
især for de skytter der deltager i stævner med henblik på ranglister og
udtagelsesskydninger, og i særdeleshed, hvis der skydes en rekord, at stævnet
er registeret i DSkyU stævnekalender.
Vores skytter
Vi havde jo i fordums tid en masse rigtigt gode skytter, der også deltog i
internationale skydninger og vandt masser af danske mesterskaber. Det var vel
sådan den gang at vi ”næsten” dominerede ranglisterne men:
- Der er ikke så mange tilbage - mange er jo blevet ”pensioneret” eller fundet
andre interesser men et hurtigt tjek af Unions rangliste viser at der dog er nogen
der kæmper.
Kunne godt tænke mig at foreningerne igen tog den kamp op og sendte skytter
ud til stævner, så forbundet blev lidt mere synlige på listerne ”det er altså noget
jyllandstungt” fortiden, så hermed opfordring til at komme ind i kampen om
placeringer.
Mangler I hjælp til at få noget i gang - så igen kontakt forbundets Riffel eller PSEK så hjælper de gerne.

FORD (formandsrådet)
SSF er i DSkyU regi medlem og en del af FORD som jo er et nedsat og
rådgivende organ for DSkyU bestyrelse.
Ford består at alle forbund under Dansk Skytte Union og det er
forbundsformændene der er deltager i FORDS møder. Der planlægges og
holdes et antal møder i årets løb.
Mødernes formål og sigte med deres møder er ofte omhandlende forbundenes
og DSkyU unions virke og lige p.t - ja faktisk de sidste år har der været mest
fokus på forbundenes og DSkyU /organisation og vedtægter.
Grundlaget er at Ford har fået i opdrag at komme med forslag til nye vedtægter
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og organisatorisk ændringer herunder omkring medlems forhold bl.a. drøftes p.t
om foreningerne skal være direkte medlemmer af DSkyU - eller vi skal
opretholde den nuværende forbunds struktur som den er i dag hvor
medlemsforeninger medlem af forbundene under DSkyU. Samtidig drøftes også
DSkyU samlede organisationer, der p.t er noget forældet og ikke tidssvarende.
Med direkte medlemskab menes, at alle skytteforeninger er direkte medlemmer
af Dansk Skytte Union uden et mellem filter som f.eks. Sjælland Skytte Forbund
jo er.
Det er især Danmarks Idrætsforbund der meget gerne ser at vi i skydeverden
organiser os sådan. Men det gør DSkyU bestyrelse også, fordi dem mener det
må lette dagligdagen både for DSkyU men også forbund /foreninger.
En rigtigt svær sag der igen og igen trække store veksler på vores
samarbejdsevner og tålmodighed i FORD og der er absolut ikke enighed om
dette i blandt forbundene.
Som sagen står p.t er Sjælland, Jylland og Lolland Falster for direkte
medlemskab og de øvrige imod.
Fyn lidt op og ned - mens København - Sortkrudt og sport skytter forbundet er
imod.
Vi kender jo den nuværende organisation hvor foreningerne melder sig i et
forbund - f.eks. Sjælland Skytte forbund eller Sortkrudt forbundet eller
Sportsskytte forbundet for nu at tage noget her på Sjælland.
I den proces er der meget administration -dels for forbundets formand- og
kasserer med indmeldes procedure - skrivelser frem og tilbage - godkendelse af
vedtægter - opkrævning af kontingent osv.
Men også fra DSkyU administration (der jo skal have foreningen vedtægter
godkendt i DIF), skal udsende velkomst skrivelse -forsikringsbidrag og opkræve
medlemsbidrag (20 kr. bidraget).
Samtidig må foreningerne jo kun skyde de discipliner inden for det forbund de er
medlem af. f.eks. må en skytte fra sortkrudtforbundet ikke skyde ISSF discipliner
eller IPSC før han er medlem af en forening under f.eks. SSF eller DSF.
Overtid - de sidste 10-15 år er opstået en masse dobbeltmedlemskaber hvor
foreningerne er medlem af flere forbund, idet vi jo alle tække på de samme
skytter, der jo egentlig bare gerne vil skyde med alle de tilbud de kan komme i
nærheden af.
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Foreninger betaler jo også kontingent til alle disse forbund, dvs. sige flere
kontingent kroner og mere arbejde til foreningskasseren.
For at kunne deltage i DSkyU årlig repræsentantskab møde skal foreningen
deltage på et af forbundenes delegeretmøde som det i dag. I øjeblikket er der
en kamp og strid om at komme med flest delegerede, så man som forbund kan
få sine ønsker igennem til DSkyU.
Man kunne hurtigt få den tanke om at der fra de forskellige forbund spekuleres i
dette, så de deltager på hinandens møder for at kapre en delegeret plads.
Det er noget værre rod efter min mening.
I min verden ville det dog være enklere hvis alle foreninger der vil dyrke
skydning som sport:
 Kun skal melde sig ind et sted- en organisation.
 Kun betale et kontingent.
 Kunne skyde alle de skydediscipliner godkendt under Dansk Skytte Union
 Direkte kunne deltage med forenings formanden + i Dansk Skytte Union
årsmøder.
Om vi nogen sinde når dertil, er jeg personligt meget i tvivl om der er alt for
mange særinteresser og taburetter der skal falde på plads.
Personlig mener jeg det kan sammenlignes med parti politik og at man lukker
omkring sig selv.
Men jeg vil da opfordre jer til at tænke lidt over det, og De der evt. herfra skal
deltage i DSkyU kommende årsmøde i marts vil nok høre mere om det emne
løbet af dette efterår og den kommende vinter.

DSkyU
Forbundet har et fint samarbejde med DSkyU forskellige organer herunder
unionskontoret kontoret.
Men DSkyU Sektioner/Eliten og udviklingsudvalget synes fortsat noget usynlige
i forbundsregi. Det ved de også godt selv men jeg tror at især den trængte
økonomi afholder dem fra at starte aktiviteter op.
Men som tidligere nævnt vil Niels P orienter lidt om udvikling og hvad der røre
sig jeg er også blevet informeret om i dagens anledning at der er nye skydninger
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på vej fra unions P-SEK.
Jeg har fået DSkyU P-SEK formand til at komme og fortælle lidt om det under
eventuelt.
Afslutning
Så jeg afslutte min del af denne beretning og inden jeg overlader ordet til
sektionerne gerne takker forbundets bestyrelse for det arbejde der er lagt i årets
løb og også tak til de foreninger og enkeltpersoner der har hjulpet forbundet
gennem årets trængsler.
Tak for ordet.
Sektionernes beretning; Riffelsektion, Pistolsektion.
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