Info brev nr. 2 2020
DGI Østjylland Skydning
Så er der gået godt og vel et år med Jens Peter, Karin og jeg som aktivitetsledelse.
Der har været en del bump på vejen, men vi 3 er stadig i gang med at få lavet en struktur og
planer for de kommende år.
Desværre har vi måttet sige farvel til vores Skyttekonsulent efter knap et års arbejde. Jonas
holder pr. 31.7.2020.
På vores næste aktivitetsmøde vil vi fordele de arbejdsopgaver, der er påtrængende, og ikke
kan laves af Helle.
Indhold denne gang vil være:
 Økonomi herunder regnskab og budget for 2020
 Fælles træning for Landsdelens skytter med start sidst på året.
 Arbejdet i aktivitetsudvalget SKYDNING
 Trænerkurser
 Kontakt til foreningerne i Østjylland
 Foreningsudvikling i 2020 og 2021
 arbejdet i riffel og pistoludvalgene
 Pletskud
 Konsulent og koordinator

Økonomi
Økonomien for 2020 forventes at give et overskud på ca. 300.000 kr.
Der er overført ca. 250.000 kr. fra de tidligere år og vi forventer pga. mindre udgifter til skyttekonsulenten, at der vil være lidt mere at bruge de næste 3 år inden vi skal til at klare os som
alle de andre idrætter.
Derfor igangsætter vi træning for de skytter der gerne vil deltage i dette sidst på året og planlægger for 2021 og håber så, at vi kan finde en struktur som kan fortsætte også efter 2023.
Det at der ikke har været aktiviteter de sidste 4 mdr. betyder også, at vi får svært ved at bruge
de midler, der er afsat til forskellige aktiviteter for 2020.
Så det er ikke penge vi mangler, men ideer til at få dem brugt, så vi får mere aktivitet i det østjyske.
Så er der foreninger, der har gode ideer til tiltag, der rækker ud over egen forening, så hører
jeg gerne herom (finn@fiber.dk)
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Fælles træning for Landsdelens skytter
DSB/ASF har ungdomsafdeling + senior og gammel afdelinger, men ingen der seriøs træner
med de, der gerne vil have en træner.
Vores sidste skud på stammen er en pige som kommer fra Skanderborg og omegn, og hun kører 2 gange om ugen til BPI for at træner der, da de tilbud der gives i Århus området ikke er
gode nok.
Efter en snak med hendes far, så må jeg give dem ret.
Det tilbud som pt. gives i DSB/ASF er, at stort set alle kommer og skyder 25-50 skud, og så var
det det.
Det fælles projekt med DSB/ASF og ÅRK i ESAA regi, har ikke nok deltagere og slet ikke i den
alder.
Der skal bare mere til for at fastholde de unge og få dem til at fortsætte, fra de er 13-15 år
gamle, da der her kommer mange andre ting, som de gerne vil være med til.
Så hvordan højner vi standarden, så ingen unge (14-30) skal forlade vores område for at få
den træning, som de gerne vil have.
Ligeledes skal vi også have knækket koden, så de nye medlemmer, vi får i foreningerne, får
lyst til at fortsætte med at være medlemmer også i de kommende år.
Vores tanker går i denne retning, men ikke noget er bestemt.
En 2 strenget ordning, hvor ca. halvdelen vil være skytter der vil skyde 2 gange om ugen og
derudover træne på egen hånd, og så den anden halvdel vil være skytter der kommer og skyder med efter behov og interesse fra foreningerne i Østjylland.
Overordnet så skal der fastansættes 2 trænere som er ansvarlig for riffel og pistol træningen i
Østjylland.
Derudover skal der også ansættes flere hjælpetrænere som kan hjælpe efter behov og især
hjælpe de skytter der kommer sådan lidt tilfældigt.

Side 2

En ansvarlig koordinator skal også hyres, og vedkommende skal referere til et udvalg der måske ligger i DGI regi, hvor der vil være mulighed for at styre den økonomiske del som løn og
andre udgifter.
Koordinator skal holde styr på deltagere og sikre, at trænerne gennemfører aftalt træning.
Koordinatoren er ansvarlig for trænere og hjælpetræneres efteruddannelse, som kan ske primært i DGI-østjylland regi, hvor de kurser, der er behov for, kan arrangeres.
DSB/ASF og Skydebaneforeningen Vestereng vil stille baner gratis til rådigt for disse 30-40
skytter i hvert fald i 2020 og 2021.
Mandag/onsdag på riffel og tirsdag/torsdag på pistol eller omvendt
Der skal laves et koncept, så der er plads til 15-20 deltagere hver gang
Der skal kunne skydes hele året i Skytternes Hus med træner, for de kun vil skyde luft
Der skal kunne skydes på 25 og 50 meter om sommeren, for de der vil dette.
Ansættelse af to trænere med domæne i Århus området og i Skytternes Hus og på Vestereng
Hjælpetrænere, så der er trænere efter behov
Træning 2 gange om ugen fra 16.00 til 21.00
16.00 til 18.30
børn/unge
18.30 til 21.00
unge/alle andre
Deltagende foreninger skal ud over økonomien sørge for:
Konkurrencedeltagelse af skytterne som er med i træningen
At der lokalt sikres styrketræning til de der vil mere end bare skyde 30-50 skud, så ved vi nok
alle hvem jeg mener.
Økonomi hvert år:
Træneromkostninger
2 x 35x10 timer pr. uge + deltagelse ved nogle stævner
400 timer x 2 a 175,- inkl. feriepenge, kørsel og andet
140.000
Hjælpetrænere
4-6 personer
honoreres med max skattefri godtgørelse
30.000
Koordinator
1 person
200 timer a 175,- inkl. Feriepenge kørsel og andet
35.000
Diverse omkostninger som kurser til de ansatte, styrketræning, materialer
og andet
25.000
I alt
230.000
Hvordan kommer disse penge så i hus:
I årene 2020 – 2023 fra
DGI-Østjylland skydning + ESAA støtte via Sport og Fritid
DSB/ASF
Andre
I alt

130.000
40.000
60.000
230.000

På et møde med de interesserede foreninger (DSB/ASF, ÅRK, Randers og VBF-Århus) så gav
disse foreninger tilsagn om at være med økonomiske som beskrevet ovenfor.
Pt. har ÅRK og DSB/ASF et samarbejde med ESAA, hvor der er en aftale på riffel.
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Der arbejdes på at få dette flyttet over til dette projekt.
Hvis der ellers er interesse herfor, så vil dette også på sigt kunne laves for pistolskytter.
Der foreligger ikke nogen aftale om dette med ESAA, men jeg er sikker på, at vi med en 2 streget projekt kan få lave en aftale for begge grupper i 2021.
Vi regner med at kunne finde trænerne, mellem de der bliver uddannet som trænere.
Det kan også være en, der bare lige brænder for dette, og som så vil uddanne sig snarest.
Vi er pt. en gruppe på 3 der arbejder med dette, og det er Finn Danielsen, Peter L. Madsen og
Henrik Voigt, som er nået frem til ovenstående.
Næste møde er i begyndelsen af august.

Arbejdet i aktivitetsudvalget SKYDNING
Trænerkurser
Vi når ikke i mål her i 2020 med at få uddannet 45 trænere på riffel og pistol, men vi regner
med, at dette vil blive antallet i 2021 til 2023
For at vore planer med fælles træning skal blive en succes, så er det nødvendigt, at vi får mere
styr på træningen i vores foreninger rundt omkring fra børn til gamle.
Som du efterfølgende kan se, så er der stor forskel op ønsker på behov i vores foreninger, da
mange af medlemsforeningerne blot er medlem for at kunne have en SKV1 og dermed våbenopbevaring.
Husk at alle kurser i DGI-regi østjylland er gratis ud over det tilskud, der kan fås hos Kommunen.
Der skal søges hos kommunen, ellers er det fuld pris for foreningen.
Alle kurser skal tilmeldes gennem indbydelsen eller hjemmesiden pletskud.dk
1. hold 2020 Riffel
Riffel træner 1 - 8. december og 11. januar
Riffel træner 2 - 16. august og 6. september.

Sted:
Underviser:

Randers Skyttekreds.
Erik Laursen

2. hold 2020 riffel
(Samsø)
Riffel træner 1 efterår 3. - 4. oktober

Sted:
Samsø Skytteforneing
Underviser: Mikkel Kjær Antonisen
Riffel træner 2 efterår skal gennemføres men der er ikke lave nogen aftale. Det kunne også være på Samsø,
da der her jo også vil være muligheder for tilmeldinger fra Sjælland
3. hold 2020 riffel
Riffel træner 1 vinter
Riffel træner 2 vinter
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7. november og 5. december Sted:
Underviser:
januar og februar 2021
Sted:
Underviser:

Skytternes Hus
Erik Laursen
Skytternes Hus
???

1. hold 2020 pistol
Pistol træner 1 - 4. januar og 1. februar
Pistol træner 2 - 12. september og 18. oktober (her er der ledige pladser til nogle der har træner 1 fra tidligere. Underviser Christina Borgen)
2. hold 2020 pistol
Pistol træner 1 vinter
bejde med DGI Midt.
Pistol træner 2 vinter

24. oktober og 14. november (måske RY eller Galten, da kurset laves i samarUnderviser vil være Niels Lund
7. februar og 21. marts 2021 sted:
Underviser:

Skytternes Hus
Christina Borgen

Vi planlægger med følgende kurser i 2021
1. hold 2021 Riffel
Riffel træner 1
Riffel træner 2
2. hold 2021 riffel
Riffel træner 1
Riffel træner 2
3. hold 2021 riffel
Riffel træner 1
Riffel træner 2
1. hold 2021 Pistol
Pistol træner 1
Pistol træner 2
2. hold 2021 Pistol
Pistol træner 1
Pistol træner 2
3. hold 2021 Pistol
Pistol træner 1
Pistol træner 2

todages kursus med en dag i januar og en dag i februar
todages kursus med en dag i marts og en dag i april
todages kursus med en dag i maj og en dag i juni
todages kursus med en dag i august og en dag i september
todages kursus med en dag i september og en dag i oktober
todages kursus med en dag i november og en dag i december
todages kursus med en dag i januar og en dag i februar
todages kursus med en dag i marts og en dag i april
todages kursus med en dag i maj og en dag i juni
todages kursus med en dag i august og en dag i september
todages kursus med en dag i september og en dag i oktober
todages kursus med en dag i november og en dag i december

Så I skal som forening ikke have skrupler over at tilmelde 2-3 personer fra hver forening på
både riffel som pistol.
Så se at få lavet lidt benarbejde i klubberne, så vi kan få vores mål opfyldt.
Som du kan se så er der ca. 50 ledige pladser hvert år.
En målgruppe i din forening kunne måske være de der har taget skydelederuddannelsen også
er trænerne på et eller andet niveau.
Nogle vil så være mere ”trænere” end andre, man målet må være, at der altid er en træner på
banen lige meget om det er børneafdelingen, voksenafdelingen eller de gamle der er på banen,
så vi sikre, at alle medlemmer der gerne vil have hjælp til deres skydning også kan få det.
Alle klubber i DGI-Østjylland bør efter min mening have flere der er træneruddannet, bare for
at sikre at alle får så meget som muligt ud af deres skydning og aktivitet på banerne.
De skytter der allerede har en træner 1 kursus, kan frit tilmelde sig en træner 2 kursus.
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Kontakt til foreningerne
Siden august, så har der været følgende kontakt/interesse fra foreningerne til DGI eller omvendt.

kontakt
Pø om pø
Ingen kontakt

Vurderet aktivitet i landsdelen (Medlemmernes deltagelse i arrangementer)
26 %
18 %
56 %

DGI kontakt (foreningsledelsens kontakt og engagement)
28 %
9%
63 %

Hvis jeg ser på medlemslisten, så er der en fordeling her på:
Skytteforeninger
58 %
Idrætsforeninger
12 %
Skydeselskaber / skyttelaug
15 %
Alle foreninger er jo med af en eller anden grund, og det kunne være interessant at finde ud af
hvorfor de enkelte foreninger er medlem.
Så dette er nok noget den næste skyttekonsulent får til opgave at finde ud af.
Uden den viden er det jo håbløs at sætte tiltag i gang, når vi ikke kender behov og interesse.

Foreningsudvikling i 2020 og 2021
Som vi besluttede sidste efterår, så satser vi foreløbig på træneruddannelsen som det vigtigste
værktøj i foreningsudvikling.
Men en vurdering af % erne ovenfor, så kan der godt være foreninger, som mere har behov for
en direkte hjælp til foreningsudvikling og ikke så meget træneruddannelser.
Så tilhører din forening denne gruppe, så må du kontakte mig på 22907162 eller skrive til
finn@fiber.dk, så vil jeg sætte en proces i gang med et DGI forløb med foreningsudvikling.

Arbejdet i riffel og pistoludvalget
I begge udvalg er der afholdt møder hvor resten af året er planlagt.
Referater fra møderne kan findes på Pletskud.dk.
Sidst i juli måned kommer de sidste referater, da nogle af møderne har været udsat pga. coronaen
Overskifter i den kommende tid som er ved at blive udsendt indbydelser til:
LDM på riffel og pistol
DM på riffel og pistol
Skole DM
Skydesportens dag

Pletskud
Hvis du prøver at gå ind på pletskud.dk, så finder du den nye udgave og her er et link til formandens infobreve.
http://pletskud.dk/vaerd-at-vide/generel-info/#toggle-id-13-closed

Der vil selvfølgeligt også være andet godt på siden.
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Skytte konsulenten og koordinator
Vi har nu en periode uden konsulent og dette giver os lidt udfordringer.
Vi håber på, at den nye konsulent kan være klar til start 1. oktober eller senest 1. november.
Vi har hyret Lotte Boserup som kursusansvarlig og hun overtager arbejdet omkring kursusplanlægningen.
De praktiske opgaver som udsendelse af materiale og lign. laves fortsat af Helle.
I er også som medlemmer af alle vores foreninger velkomne til at kontakte mig, hvis du/I har
ønsker i 2020/21, som du/I ønsker, vi skal arbejde med i aktivitetsudvalget.
Jeg træffes normalt på 22907162 eller finn@fiber.dk
Århus den 6.7.2020/Finn Danielsen
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