Motivation for forslag:
FORSLAGET:
Repræsentantskabet pålægger bestyrelsen i Sjællands Skytte Forbund, at arbejde aktivt for, at Dansk
Skytte Union IKKE foretager stramninger for SKV-våben, som der ikke er dækning for i den gældende
danske våbenlovgivning."
Baggrunden for det rejste forslag er, at vi i Roskilde Historiske Riffel Laug er bekymret over udviklingen
indenfor skydesporten. Da vi føler, at Unionen med udarbejdelsen af de nye SKV-retningslinjer vælger,
at ligge unødvendige restrektioner på sig selv.
Vi betragter vores forslag som en naturlig udløber af §2.1 i Unionens Love; hvor formålet med Unionen
er at udbrede kendskabet og udvikle skydning som idræt under Danmarks Idrætsforbund.
Vi har i Danmark en ca. 150 årig tradition for at organisere os i frivillige foreninger, som igen bliver til
forbund, unioner, sammenslutninger mm., som kan være en fælles stemme og give indflydelse. Vi har
ikke indenfor forenings Danmark en tradition for at råbe, skrige eller true os til resultater. Vi er ikke en
politisk bevægelse, som via lysskye virkemidler lokker politikere eller embedsmænd til at tale vores sag.
Men vi regner så også med, at vores repræsentanter arbejder helhjertet for vores fælles mål.
Danmarks Jægerforbund har en vision, som hedder: ”Mest mulig jagt og natur”. Som meget enkelt
beskriver formålet med organisationen, men samtidigt erkender, at man ikke kan opnå alt i en
politiskstyret verden.
Men man sender et klart signal om det man arbejder for –det savner man måske lidt fra vores interesse
organisationer.
Derfor er det vigtigt, at vi som skytter står sammen uanset fortrukken disciplin og bakker hinanden op,
når det gælder om at videreudvikle vores sport. Vi skal ikke begrænse os selv, det klarer politikerne og
embedsmændene for os.
Vi skal derimod gøre hvad vi kan for, at gøre rammerne for vores sport så vide som muligt og forsøge at
skubbe til muren når vi rammer den. Vi skal ikke opfinde undskyldninger for os selv og efterlade et
indtryk af, at vi indtil nu har tilladt våben, som har været i en lovmæssig grå-zone.
Vi håber med forslaget, at Sjællands Skytte Forbund, kan være den stemme i Dansk Skytte Union, som
fastholder ønsket om, at vores sport skal udvikles.
På vegne af Roskilde Historiske Riffel Laug håber jeg, at I vil tage godt imod det stillede forslag.

