Info brev nummer 1 2019
Jeg vil forsøge, at få lavet 3-4 info breve hvert år, som rundsendes via DGI-skydnings
mailliste.
Så hvis der skulle være nogle, som du ved, gerne vil have mere info, end den der sendes
ud via de officielle sider/medier, så skal du sørge for, at de kommer med på denne
mailliste.
Tilmelding via dgi-skydnings hjemmeside.
Noget af det jeg skriver, vil ikke være direkte nyheder, da der jo informere via
pletskud.dk og info fra Helle/Jonas, men mere mine oplevelser og tanker.
Jonas Holst fra Randers Skyttekreds er vores nye skyttekonsulent, og han starter den
1.8.2019.
Jeg regner med, at Jonas vil blive mere synlig i de forskellige foreninger, end vi har været
vanlige med.
Foreningsudvikling vil ikke ske som tidligere, men blive på en anden måde, som endnu
ikke helt ligger fast.
De foreninger der er fremme i skoen, vil helt sikkert få en fordel, da min mening er, at vi
ikke skal sætte noget i gang, der ikke er opbakning og styrke til at gennemføre i en
forening.
Så det vil ikke være nok, at der er en formand, der mener, at nu skal der laves udvikling i
hans/hendes forening, men der skal være en solid opbakning fra klubbens side af, både
med mandskab som økonomi til en udvikling.
Vi vil helt klart forsøge, at få alle referater fra vores møder i aktivitetsudvalget og
udvalgene lagt ud så hurtigt som muligt på pletskud.dk.
Der arbejdes her på at få den opdateret, så den gerne skulle blive mere brugervenlig.
Vores 1. møde i udvalget gik mest på lige at føle hinanden på tænderne, og en
planlægning af møder og måden vi vil arbejde på.
Jens Peter Jensen, som blev valgt som rep. i aktivitetsudvalget varetager indtil næste år
også de arbejdsopgaver, der er i riffeludvalget, indtil der findes en person, som vil
overtage arbejdet som formand for riffeludvalget.
Han har jo, som de fleste ved mange års erfaring, så det har været relativt let for ham at
tage over.
Karin Riis, som blev valgt som både rep. i aktivitetsudvalget og som formand for
pistoludvalget, har lidt mere arbejde med komme op i omdrejningerne, men har en
positiv tilgangsvinkel og lyst til at få pistolafdelingen til at fungere 100%.
På vores 2. møde (6 timer) havde vi mest fokus på økonomien for 2019 og den aktivitet,
som vi vil gennemføre i 2019 og også en plan for, hvad vi vil bruge vores midler på i
2020.
Her var der lidt arbejde på at finde hoved og hale i systemet, men vi er blevet enige om,
at der ikke i de kommende år skal betales separat for ledere og ansattes kontorstole og
gulvplads.
Dette blev tidligere aftalt mellem mig og DGI Østjyllands direktør Flemming Poulsen, for
at få lukket spøgelset fra de sidste 2 aktivitetsmøder i 2018 og 2019.
Der ligger en aftale om at 1/3 skal bruges på aktiviteter i udvalgene og 2/3 på løn og alt
administration og kurser der arrangeres af konsulenten.

Så hvis vi vil have 1/3 del til aktiviteter, så skal vi begrænse vore ønsker i 2/3 delen. Her
er den største post konsulent og koordinator løn på ca. 600.000 inkl. pension
Når alle udgifter til konsulenten og koordinators arbejde er betalt, så er der et beløb
tilbage, som kan bruges til aktiviteter.
I 2019 kan vi ikke nå at bruge det beløb der er til rådigt på ca. 1.036.000 kr.
Jeg forventer, at vi har ca. 200.000 kr. tilbage til at lave et tiltag mht. træning og kurser
med opstart her i oktober/november.
Meningen er, at vi vil tilbyde trænere (hvis vi kan finde sådanne) til klubbernes skytter 1
– 2 gange om måneden, men dette vil der komme mere om efter vores næste møde midt
i august.
Dette vil blive noget af Jonas’s første opgaver
Vi skal også have gang i en træneruddannelse både for riffel og pistoltrænere.
Dette vil blive en træneruddannelse med en træner 1-2-3 niveau og også en
instruktøruddannelse begge både på riffel som pistol.
Dette vil blive lavet i 2019 og 2020.
På længere sigt er det meningen, at de uddannede trænerne så skal overtage træningen i
de forskellige klubber, som det er kendt fra svømning/fodbold/håndbold osv.
Uddannelsen vil blive et samspil med træning i klubberne og en teoretisk uddannelse, så
vi når et relativt højt niveau i DGI-Østjylland.

Primære aktiviteter resten af 2019:
Pistol:
Sommerturnering 25m – 5 runder
LDM 25m
DM 25m
DM i terrænskydning
Vinterturnering 15m – 5 runder
Riffel:
Kvalifikationsturnering til DM 50 og 200 m. – 3 runder
LDM sidste weekend i august i Randers
DM 50m, 200 m og 300m
DM i terrænskydning
15m-turnering (kvalifikation og ’hyggeturnering’)
SkoleDM i riffelskydning
Andet:
Skydesportens dag 15m (inde)

For 2020 er planene foreløbig sådan:
Handlingsplan og budget 2020 følger bestyrelsens årshjul:
Udarbejdelse af første overordnet oplæg 19.9.
Det er sådan, at vi kommer med et budget for 2020, som DGI’s bestyrelse så godkender.
Færdiggørelse inkl. budget uge 46 (11.-15.11.)
Godkendelse i bestyrelsen i uge 51 (16.-20.12.)
Med udgangspunkt i aktiviteterne i 2019 valgte aktivitetsledelsen, at nedenstående som
minimum skal være en del af handlingsplanen i 2020:

Pistol:
Sommerturnering 25m – 5 runder
LDM 15m og 25m
DM 15m og 25m
DM i terrænskydning
Vinterturnering 15m – 5 runder
Riffel:
15m-turnering (kvalifikation og ’hyggeturnering’)
LDM 15m, 50m, 200m og 300m
DM 15m, 50m, 200 m og 300m
DM i terrænskydning
Kvalifikationsturnering til DM 50m og 200m. – 3 runder
LDM 15m, 50m og 200m (fast weekend)
Terrænskydning i Hevring
SkoleDM i riffelskydning
Andet:
Skydesportens dag 15m (inde)

DGI’s bestyrelse
Jeg er jo automatisk medlem af DGI-Østyllands bestyrelse.
Jeg skal bruge ca. 4 hele dage (møder i Vingsted) og 12 møder a 5 timer hvert år på dette.
Det første møde var et par dag efter valget, og her havde jeg planlagt andet.
Sidste møde havde jeg ingen undskyldninger til, og kom med fri sind og frisk mod.
Det var absolut en god oplevelse.
Mange ting er absolut uinteressant, men alligevel så er det godt at være med til at præge
fremtiden for skydesporten med en post, hvor jeg kan komme med indput og få
inspiration fra andre idrætter.
I hvert fald var det et par stykker i bestyrelsen, der bagefter kommenterede, at nu fik de
da vist lidt modspil.
Der er dog altid nogle, der gør noget bedre end os andre, så mon ikke vi kan få gavn af
nogle af de konsulenter, der har med f.eks. børn og ældre at gøre.
Jeg kan god se muligheder her for at kunne fastholde nye medlemmer i begge grupper.
Jeg får lagt referaterne fra møderne ud på pletsked.dk når vi kommer lidt længere frem i
tiden.
Jeg skal lige finde ud af, om det er hemmeligt, det vi taler om. Jeg tror det dog ikke.
14.7.2019 Le Cap de Agde/Finn Danielsen

