Formandsberetning til DFF rep. møde den 20. marts 2016
Året 2015 har på alle måder været et turbulent år.
Som de fleste ved fortsatte striden mellem DFF og Unionen og trods møder med DIF hvor først
DFF har fortalt sin historie og vores ide om fremtiden og senere har DSKYU holdt møde med
DIF hvor de så fortalte deres historie. Ideen var så at der skulle holdes et fælles møde om
hvorledes vi kunne eksistere begge partner, men DSKYU ville ikke mødes da de ikke havde fået
de ca. 300.000,00 kr. som de har krævet af DFF og som vi har modsat lovligheden angående
måden de er blevet opkrævet på.
DSKYU har så endelig sendt sagen i retten så vi kan få en løsning på dette.
Vi har hyret et advokathus i Århus (rødstenen) med speciale i foreningsret til at varetage
sagen. Vores advokat siger vi har en rigtig god sag, og at forslaget om opkrævningen er langt
over grænsen for hvad en dirigent kan bestemme.
Men det er en lang og træls sag som med lidt held kan afgøres sidst på året. Første skridt nu er
at der er indkaldt til et forberedende retsmøde den 7 april, hvor retten skal høre om
partnernes stilling til sagen og videre forløb.
Vi har indvilliget i at holde et mæglingsmøde hvor der deltager en dommer og de to advokater
samt repræsentanter fra DFF og DSKYU. Men vi forventer ikke at unionen med John Hansens
indstilling ønsker dette, men vi får at se.
Hvad fremtiden byder på kan der kun gisnes om, jeg har ikke fantasi til se hvorledes unionen,
hvis de taber sagen ville kunde takle sagen med den nuværende bestyrelse, da hvis vi vinder
sagen jo igen er medlem af DSKYU og forslaget om medlemsbetalt kontingent falder bort.
Desværre skal vi nok gennem endnu en sæson hvor intet er afklaret og skytterne bliver gjort til
gidsler med trusler om udelukkelser osv. Men det er jo Unionens måde at skabe splid og
forvirring mellem skytterne på. Vi kan jo håbe på at DSKYU på deres repræsentantskabsmøde
vælger nogle ind i bestyrelsen som måske har en anden måde at takle sagen på.
Medlemstallet for DFF er blevet lidt sværere at registrere, da vi jo ikke får medlemstallet via
medlemsregistret længere. Så derfor har vi kun lige p.t. medlemsklubbernes antal og det er
naturligt faldet lidt da nogle foreninger bare ikke vil være med i en splid.
Naturligvis er der nogle klubber eller dele af klubber der er meldt sig ind under DSKYU. Det er
der jo ikke noget at sige til, da nogle er mere eller mindre tvunget til dette grundet
foreningsvåben eller det at deres medlemmer bliver udelukket fra at skyde stævner.
Mit håb er at der i 2016 vil findes en løsning hvor ikke de danske skytter skal kriges og bruge
store midler på at hyre advokater mod sig selv. Det er en fuldstændig vanvittig situation.
Sektionerne:
OL trap har været en sektion hvor skytterne har skudt hvor de havde lyst men der er desværre
ikke så mange der skyder denne disciplin og Dan Albrechtsen har kæmpet med at
gennemfører skydninger men desværre med for få skytter.

Dan er stoppet som sektionsleder og der skal findes en ny eller evt. sammenlagt med Skeet.
Skeet: Per Knudsen har som han plejer kørt skeet sektionen helt fantastisk men også han har
udfordringer da det jo er Unionen der sender skytter ud.
Nordisk trap: der har ikke været nogen decideret sektionsleder i denne disciplin men Aksen
Nielsen fra Herning har hjulpet til og afholdt de forskellige skydninger med hjælp fra flere
skytter.
Aksel er desværre gået bort den 6. marts (Ære være hans Minde) så også her skal der findes en
ny.
Running Target det er jo ikke den disciplin der sker mest i mest på grund af at der ikke er
mange steder det kan afholdes og dermed er der heller ikke så mange der skyder disciplinen
men Søren Dam har på fin vis afholdt de stævner der har været.
Jagtsektionen : denne disciplin er jo nok den der er mindst ramt af den konflikt der er mellem
DFF og DSKYU og der har deltaget det samme høje antal skytter til disse stævner som vanligt.
og Brian har stået for denne disciplin i flere år med fine resultater til følge.
Sporting: Steen Vasegaard har varetaget denne disciplin og han er jo oppe mod overmagten
da Kent Jensen med John Hansen ved sin side jo køre deres sektion med stor succes. Der er
mange som vil skyde sporting og gerne vil med til udlandet og skyde og da DSKYU truer med at
udelukke skytterne hvis de deltager i andre skydninger end lige de som unionen afholder har
han det svært, men ikke noget er skidt uden det er godt for noget andet. Det er jo til for nye
skytter at komme til at skyde når de bedste ikke må deltage, så nye skytter kan komme i gang
med sportingskydning og måske senere komme ud at skyde.
Grundet Unionens regler om udelukkelse har vi ændret Compact sporting sektionen fra næste
år at være en DFF sporting med andre regler en de der gælder for Compact sporting. Reglerne
vil minde meget om de regler som Danmarks jægerforbund benytter i Jæger sporting mere
derom senere.
Uddannelse: Vi har i 2015 uddannet mange flugtskydningsinstruktører da det jo var DFF der
havde de godkendte til uddannelsen og havde uddannelses kompendiet som var godkendt af
Naturstyrelsen. Dog er Unionen også der begyndt en uddannelse.
Dommer uddannelsen vil i løbet af 2016 komme i gang da vi efterhånden mangler uddannede
dommer rundt om i landet, så mere om det senere.
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