Årsberetning for Udviklingsudvalget i
Dansk Flugtskydnings Forbund 2017
Succes og fremgang i både udvikling og uddannelse.
Vi er stolte over alt den opbakning vi har til vores kurser, det er bevis på en kvalificeret gruppe af undervisere.
Vi har igennem de sidste år gentagende gange lovet at få dommeruddannelsen op at kører igen, men nu kører det
og der er allerede afholdt 4 kurser og 3 mere er på vej i alle dele af landet, så hold øje med hjemmeside og
Facebook.
En stor tak til Arne Larsen for at få dommeruddannelserne op og kører igen, det er til stor glæde og gavn for
vores klubber. Det har været et stort og langvarigt arbejde, men nu er den i hus og vi kan forsætte med at hjælpe
vores klubber med at uddanner deres skytter.
Igen i 2017 har der været uddelt store tilskud til DMérne.
På grund af den store tilgang af instruktørkandidater til DFF kurser, så valgt Udviklingsudvalget at yde tilskud til
alle DMér og det gav alene en ekstra præmiesum på 25.000kr til DM i jagtskydning. Pengene skal tilbage til
skytterne og Udvalget valgte at fordele pengene i alle rækker, samt iblandt de frivillige hjælper – så alle der
deltog har haft chancen.
Kursus afholdt i 2017
Der er afholdt instruktørkursus 3 forskellige steder i det danske land
-

SYD Givskud
ØST Sorø Natur og jagtforening
MIDT Herning

Kursus i 2018
-

SYD – afholdes til efteråret. Hold øje med dato på hjemmeside og FB
ØST – Hedehusene/Fløng Jagtforening - kontakt marie-louise@achton-lyng.dk
MIDT – Herning d.22-23. april – kontakt kimgrubbe@fibernu.dk

Dommerkursus i 2017
-

Dommerkursus – mangler tilsagn fra klubberne

Hvis jeres klub ønsker at afholde et dommerkursus i 2018, så kontakt Arne Larsen – VI MANGLER KLUBBER
Der har i de sidste år været stor efterspørgsels på dommere. Udviklingsudvalget her i samarbejde med
Dommerudvalget i DFF udarbejdet et nyt dommerkursus. De næste par år vil der blive afholdt flere
dommerkursusser i forskellige dele af landet, men også her mangler vi værtsforeninger – så byd endelig ind med,
hvis I har en ledig weekend i kalenderen og står og mangler dommere.
Ombytning af gamle instruktørkort og dommerkort:
Det tyder på, at der kan være informationer der er forsvundet i div. korrespondancer - er der nogen der indsendt
deres oplysninger for udstedelse af nyt dommerkort og endnu ikke har modtaget kortet, så bedes I på ny indsende
oplysningerne til undertegnet. Der har været rigtig mange der bedt om nye kort og det er dejligt, desværre er jeres
oplysninger kommet ind på mange forskellige måde – nogen via mail, andre med gammeldags post og dette har
gjort proceduren svær at håndtere. Derfor kan der være nogen der er gået tabt – dette beklager vi, men alle gør
hvad de kan for at få tingene til at gå op i en højre enhed, så send ind på ny – hvis I ikke har modtaget kortet
endnu. Det koster 200kr. at få fornyet sit kort.

