Formandsberetning til rep. mødet den 18. marts 2018
Så gik 2017 men et år uden de store konflikter med unionen det er jo i sig selv noget der letter
hverdagen. Dermed ikke sagt at alt køre på skinner der er meget der kunne være nemmere for
skytterne rundt om i landet.
Jeg troede det ville blive lettere i fremtiden at være skytte på den måde at de kunne deltage der
hvor der var de bedste stævner lige i deres disciplin således at vi kunne konkurrere på en sund og
fornuftig ligeværdig måde med unionen, hvor skytterne deltog efter egne evner og lyster.
Men desværre føler jeg, at Unionen som ellers har de største ods i de olympiske discipliner
forsøger med ufine metoder at drille skytterne på flere områder.
Eksempler: rep møde samme dag som DFF. Det er ufint og giver hverken deres eller vores
medlemmer lov til selv at vælge.
Afholde et Dansk grand prix i jagtskydning på den dato (som er samme weekend hvert år) hvor vi
holder Dansk Grand prix jagtskydning.
Lave nye vedtægter hvor ingen af deres skytter må deltage i stævner/konkurrencer som ikke
medlemmer af Unionen afholder.
At forhindre skytter rundt i landet i at dygtiggøre sig ved deltagelse i diverse turneringer rundt i
landet -DJ mesterskaber- DFF-mesterskaber osv.
Der er selvfølge lige en lille kattelem, hvis kongen giver dem lov til at deltage 😊
Det i sig selv fortæller en del om Unionens tankegang.
§3 stk.2
Intet lokalforbund eller dets medlemsforeninger og deres medlemmer må her i landet medvirke i
eller deltage ved arrangementer af idrætsstævner og/eller konkurrencer, som er arrangeret af
andre end eller en organisation under Danmarks Idrætsforbund med mindre Unionens bestyrelse
giver tilladelse hertil.

Nå men nok med Unionen 2017 var året hvor vi så småt fik gang i DFF holdfinaleskydningen i
jagtskydning
En finaleskydning hvor de forskellige turneringer rundt i landet sender hold videre til en
landsdækkende finale i 2017 blev finalen afholdt på Herning Jagt Center hvor der deltog 25 hold.
Især de lave serier havde en rigtig god dag. Det er skytter som ikke normalt tager rundt til stævner.

Skydningen foregår lidt anderledes end et normalt stævne blandt andet går der en dommer med
holdet rundt således de kan føle sig godt tilrette og kan spørge hvis der er noget de ikke helt
forstår.
Det blev der taget rigtigt godt imod.
I 2018 vil finalen foregå på Krogagerbanen Så håber vi at der vil komme flere hold fra flere steder
rundt i landet for at deltage.
De normale jagtskydnings stævner er jo som sædvanligt gået over al forventning med fin
deltagelse og rigtig fine resultater til følge flot styret af Brian Som desværre har valgt at holde som
sektionsledere stor tak til Brian.

Skeet sektionen som jo er lidt i klemme mellem unionen og DFF vi har valgt at vi kun afholder DFF
mesterskaberne og lader Unionen afholde obs. Osv. således skytterne ikke skal vælge side og
dermed ikke kan komme videre i henhold til deres sport, da vi jo netop i denne disciplin har nogle
lovende unge skytter som skyder nogle fine resultater rundt om i verden.
Per Knudsen har været til stor hjælp gennem årene men han magtede ikke at stå mellem unionen
og DFF så han valgte forståeligt nok at holde sidste år men stor tak til Per for hans stor hjælp.
I 2018 har Thomas Jensen lovet at stå for at afholde landdelsmesterskaberne og
landsmesterskabet. Det er vi rigtig glade for. Thomas har jo været med i skeet i en menneskealder
og ved alt hvad der bør vides om skeet så det er i gode hænder. Tag godt imod Thomas

OL Trap bliver styret af Ole Kristensen som selv er blandt de allerbedste. på dage den bedste
skytte i Danmark i denne disciplin.
Han afholder de skydninger som skal afholdes og styre OL trap hjemmesiden med oplysninger og
ranglister stævner osv.
Stor tak til Ole for det kæmpe arbejde han gør for OL trap i Danmark uanset skytternes tilhørs
sted.

Running Taget: En disciplin som der ikke sker så meget i da der jo ikke er mange steder der kan
skydes. Søren Dam tager sig af denne disciplin hvis der er ønsker.

DFF Sporting: der er vi udfordret en del af at unionen har lukket for at deres medlemmer må
skyde andre steder end i unionen men vi afholder landsmesterskab så er der måske nogle nye
skytter som kan få en oplevelse og måske blive bidt af disciplinen. Tak ti Steen Vasegaard for at
kæmpe videre.

DFF trap er en disciplin som for få år siden kørte på højtryk men har lidt meget under
unionskonflikten og er gået helt i stå så vi har valgt at lade den ligge til det bliver bedre tider.

Uddannelse:
Instruktøruddannelsen i DFF har igen i år kørt på højtryk med fyldte kurser rundt i landet
Stor tak til de instruktørlærer og baner som har været behjælpelige med at få det bedste ud af
dette.
Der er startet dommerkurser op og dem vil der komme en del nye af i 2018 så henvend jer til
Musse hvis i ønsker et i jeres område.
Tak til Musse for det fine arbejde med kurser.

Forsikring:
Efter stort ønske fra vores foreninger, har vi valgt at opsige den forsikring som er fuldstændig
magen til Danmarks Jægerforbunds forsikring. Dette fordi alle foreninger (undtagen 2) også er
medlem hos DJ og at vi har et rigtig godt samarbejde med DJ.
Deres forsikring dækker også vores folk og når det er foreningen der afholder arrangementet, så er
der ingen problemer.
I stedet har vi valgt at tegnet en ny forsikring hos TOP, hvor vi ikke skal betale for de baner som er
forsikret gennem DJ og her er der samtidig en ansvarsforsikring på foreningernes bestyrelse osv.
Der har været stor efterspørgsels på denne og nu er den i hus og vil blive opkrævet med dette års
kontingent.
Desuden er der tegnet en forsikring som dækker hvis foreningernes netbank bliver hakket eller
ligende.
Det kræver at vi får oplysninger fra de forskellige baner således vi kan få noteret ned hvor der skal
forsikres.

Hjemmesiden:
Per Knudsen har de seneste mange år ført og kørt vores hjemmeside på eksemplarisk måde. Stor
tak for dette til Per
Klaus Holt har lovet at hjælpe os i fremtiden.

Klaus arbejder til dagligt med noget lignende men han har jo af gode grunde ikke det kendskab til
skydning og organisatoren så vi må lige alle prøve at hjælpe ham godt i gang.
Da Kim Grubbe som har været valgt ind som sekretær, har valgt at holde af personlige grunde. det
er noget med nogle nye børn 😊 Tak til kim for hans fine indsats i Forbundet.
Har vi foreslået at omdøbe sekretær til it ansvarlig og foreslår Klaus til denne post.

Afslutnings bemærkning:
Jeg tror og håber at 2018 må blive et godt år for vores medlemmer og baner rundt om i landet.
Jeg fornemmer der er rigtigt stor interesse for skydning hele vejen rundt.
Tak til de baner-skytter og gode mennesker rundt om i bestyrelser som arbejder hårdt og frivilligt
for at der fortsat er noget der heder skydning for bredden i Danmark.
Tak til Danmarks Jægerforbund som vi har et godt og givtigt sammenarbejde med.
Tak til Bestyrelsen for deres store arbejde i bestyrelsen det er tros alt frivilligt arbejde og ikke altid
lige sjovt
Tag til Repræsentantskabet for fremmødet dejligt at se der stadigt er stor opbakning til DFF.

