Referat DFF-repræsentantskabsmøde d. 17/3 2019
Formanden indleder mødet
Formanden byder forsamlingen velkommen og specielt velkommen til vores æresmedlemmer og
prismodtagere.
Der holdes 1 minuts stilhed for vores bortgåede medlemmer.
1. Valg af dirigent og referent
Vagn Gad og Mille Pedersen er foreslået af bestyrelsen og godkendt af forsamlingen.
2. Valg af stemmetællere
Optælling af tilmeldte foreninger
Der tælles stemmer, der er talt 53 stemmeberettigede.
Der er varslet i korrekt tid, indkaldelsen er dermed lovlig og beslutningsdygtig.
3. Forbund styrelsens beretning
a. Formand Jens Holt:
” Så gik der endnu et år med skydninger rundt om i landet. Det er af min opfattelse, at der
er fin søgning på banerne rundt om i landet. Mange af skydebanerne landet over arbejder
med forandringer af eksisterende baner samt etablering af nye. Alle disse nye tiltag er for at
imødekomme skytternes ønsker om bedre forhold, nye skydninger osv. Jeg ser det som
yderst positivt, at de forskellige baner rundt om i landet, ønsker at udvikle deres anlæg og
dermed skydningerne.
Der er også nye udfordringer på vej for skydebanerne og deres brugere. Én ting er brugen af
de nye miljøvenlige duer og opløselige haglskåle. En anden ting er affaldssortering i al
almindelighed, hvor det sorterede hverdagsaffald bliver til en ressource og dermed kan
genanvendes. Naturligvis skal vi, på skydebanerne, også være med til at bidrage til dette
miljøtiltag.
Det har aldrig været billigere at skyde flugtskydning, end det er med de priser, der tilbydes i
dag. De nye miljøvenlige tiltag på patroner, duer og haglskåle koster dog mere end de
gamle, hvilket kan lede til, at man på skydebanerne ser sig nødsaget til at hæve prisen
tilsvarende. Jeg ser dog ikke denne mindre prisstigning som værende noget, der vil have den
store betydning for den enkelte skytte. Samtidig vil imødekommelsen af de nye miljøtiltag
være med til at vi på skydebanerne kan oparbejde en endnu bedre goodwill hos
kommunerne rundt om i landet, samt den generelle omtanke for miljøet.
Landsfinalen:
År 2018 var anden gang vi afholdte DFF`s landsfinaleskydning for hold. Jeg ser det som et
kæmpe løft, for de skytter, der måske ikke lige er eliten i dansk jagtskydning. I år blev
finalen afholdt i Krogager, hvor antallet af deltagere var større end i 2017. Jeg er sikker på
at denne stigning vil fortsætte her i 2019 og fremadrettet.
Holdturneringerne har, på kryds og tværs af landet, hver især deres individuelle regler. Der
tages forskellige hensyn til antal skytter på holdet, antal duer samt antal dubléer. Reglerne
er dog så småt ved at være ensrettede, hvilket vil gøre det nemmere at sammenligne
gennemsnit for hold, uanset hvor i landet det er.
Allerede nu gør de forskellige holdbestyrelser et flot stykke arbejde, når der sendes hold til

stævner, så holdene derfor kommer i netop den serie, der passer til dem. Det er en sejr i sig
selv, når man ser skytterne fra de lavere serier, vinde denne dag.
Så lad os alle fortsat bakke op om stævnet, så det kan blive en endnu større succes, hvilket
dermed også bidrager til at gøre det endnu mere attraktivt at deltage, for såvel baner som
skytter rundt om i landet. Landsfinalestævnet går på skift rundt i landet og i 2019 skal det
afholdes i det sydlige Danmark. En stor tak til Krogager for afholdelsen i år.
Også en stor tak skal lyde til Andreas Jensen som har gjort et kæmpe arbejde for at
tilmeldinger til stævnet osv. er blevet nemmere og mere overskueligt.
Dommerkursus
2018 var også året, hvor vi fik sat gang i dommerkurset for jagtskydning. Der er allerede en
del der har været på kurset og der er rig mulighed for, at mange flere kan komme på kursus
i løbet af 2019. Ønsker jeres forening et kursus, så foregår henvendelser til Musse, hun kan
hurtigt arrangere dette.
Instruktørkurser:
Igen i år, har der med stor succes, været afholdt flere instruktørkurser rundt om i landet.
Stor tak til de undervisere, der tager rundt og afholder disse kurser, samt de foreninger, der
lægger baner til. Det er med til at styrke DFF i fremtiden, at der er så mange, der er villige til
at bruge deres fritid på at blive bedre til at hjælpe skytter rundt om i landet. En stor tak til
Musse, for at styre denne gren af vores forbund.
Jagtskydning:
Igen i år har der været en stor interesse for vores forbundsmesterskaber i jagtskydning,
både individuelt og for hold. Det er virkelig en skydning der viser, at der er stor interesse for
jagtskydning rundt om i landet. Tak til både foreninger og skytter for den store opbakning
til disse og endnu engang tak til Andreas Jensen for hans store arbejde her også.
Sporting:
Sporting har igen haft det svært bl.a. grundet Skytteunionens indstilling til DFF. Derfor har vi
valgt at neddrosle på denne aktivitet. Dermed ikke sagt, at vi lukker Sporting-sektionen,
men blot at der ikke bliver afholdt nogle stævner førend der er sket en ændring eller nogle
ønsker at dette skal genoptages.
OL-trap:
Ole Kristensen kører OL Trap-sektionen lidt på tværs af Skytteunionen og DFF. Ole afholder
vores Forbundsmesterskaber til stor glæde for DFF og de skytter der skyder netop denne
disciplin. Stor tak til Ole, det er til hans fortjeneste, at der i den disciplin ikke er de store
gnidninger mellem Skytteunionen og DFF.
Skeet:
Også her har vi en stor hjælp af Thomas Jensen som afholder DFF, forbundsmesterskaber og
holder gang i disciplinen for DFF. Stor tak til Thomas Secher Jensen.
Nordisk trap:
Også her er en problemstilling med til at gøre, at ingen tør skyde grundet Skytteunionens

indstilling, så desværre er denne disciplin også lagt lidt i mølposen.
Running target:
En disciplin der ikke skydes så mange steder, men Søren List har lovet at tage sig af denne
disciplin og afholde et DFF-forbundsmesterskab. Så derfor skal der også lyde en tak til
Søren.
Regnskab:
Arne Larsen styrer regnskabet på fineste vis. Vi har en sund og fornuftig økonomi. Det er
dog ikke meningen at pengene skal blive på kontoen, men derimod skal de ud og arbejde, til
gavn for skytterne rundt om i landet.
Derfor er ideer til gode og nye tiltag også noget vi er meget glade for at modtage, da vi
ønsker at give støtte til nye tiltag der kan gavne sporten og livet på banerne.
Arne vil nok komme nærmere ind på økonomien og en beretning herom. Stor tak til Arne for
det store arbejde der er med medlemsregistrering - kontingent – medaljer og alt det andet
kontorhold han står for.
Hjemmesiden:
Klaus Holt kører hjemmesiden og lægger det ind som bestyrelsen beder om at få lagt ind
herpå. Måske er vi ikke så gode til at få alt lagt ind. Jeg tror det kan gavne os, hvis vi får
kigget lidt indad for at se om vi ikke kan gøre dette lidt bedre og informere lidt oftere med
relevante informationer.
Afsluttende bemærkninger:
Jeg tror og håber at 2019 må blive et godt år for vores medlemmer og baner rundt om i
landet. Min fornemmelse er, at der er stor interesse for skydning som sportsgren, 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 hedder skydning for bredden i Danmark.
Tak til Danmarks Jægerforbund, som vi har et godt og produktivt samarbejde med.
Tak til Bestyrelsen for jeres store arbejde for DFF.”
b. Skeet, Thomas Secher Jensen:
”Årsberetning i skeet 2018
Jeg er jo ikke Rene og har kørt skeeten for at den ikke skulle gå i stå, jeg synes det ville være
en skam ikke at bruge de fine pokaler vi har. Når det er sagt, så ville det være fint med en
sektionsformand, da jeg så kunne overlade det trygt videre.
Jeg håber på fortsat opbakning til denne sportsgren fremadrettet, der kommer stævner
snarligst på hjemmesiden.
Vi havde et godt forbunds mesterskab i Esbjerg alt var i den bedst orden, Peder styrede
regnskab og resultater og tak for det.
Fremmødet var bedre end forventet og blev afholdt over en dag så vi udvider med en dag i
2019 som er i Århus. Der blev også afholdt landsmesterskaber for Jylland var det i Århus for
Fyn var det i Odense og på Sjælland var det i Næstved der var plads til flere så det håber vi

på i 2019.
Resultaterne fra F.M. i Esbjerg var
Mesterrækken
Nr. 1 Jesper Hansen
Nr. 2 Claus Pallesen
Nr.3 Søren Wormsdorf
Damer
Nr. 1 Maria Duun
Senior
Nr. 1 Jesper Hansen
Nr. 2 Per Knudsen
Nr. 3 Søren Wormsdorf
Old boys
Nr. 1 Claus Pallesen
Nr. 2 Claus Weits
Nr. 3 Torben Hansen
Veteraner
Nr. 1 Jan Mortensen
Nr. 2 Jan Nelsen
Nr. 3 Ole Justesen
Så er der vel ikke andet at sige end tak for nu.”
c. Sporting, Steen Vasegaard:
”Det var et stille år i år, jeg ved ikke om næste år bliver lige sådan, men vi prøver igen.
Strandager lægger baner til vores LM på Fyn, 4. Maj. I Jylland er det 11. Maj. Jeg håber der
kommer opbakning til det, så vi kan få gang i det igen. På Sjælland er der mange skytter der
endnu ikke tør skyde i begge forbund, forhåbentlig kommer det. Er der opbakning til det, så
vil der komme et DM i Odense.
Jeg håber 2019 bliver året hvor vi kan starte forfra igen.
Tak!”
d. Running Target, Arne (på vegne af Søren List henvist til beretningen på hjemmesiden):
”Vildtmålssektionen. Årsberetning 2018
Jeg har overtaget Vildtmålssektionen efter Søren Dam og har ligeledes min tilknytning til
denne skydning ved driften af Storkøbenhavns Jagtforenings Hjortebane i Københavns
Skytte Center.
Jeg har skudt med i konkurrencesammenhæng siden 1987. Sektionen har i lighed med de
seneste år afholdt Forbundsmesterskab på 50 og 100 m Løbende Vildtmål på Københavns
Skytte Center med Storkøbenhavns Jagtforening som arrangør.
Der var deltagere fra syv forskellige foreninger, men som vanlig kun fra den arrangerende
banes side af Storebælt.

Der blev skudt om medaljer i de fire officielle discipliner, 40 enkeltskud og 40 dobbeltskud
på Hjort, 60 skud Normalløb og 40 skud Mixed løb på 50 m. Desuden skydes i en
Jægerklasse, med våbenbestemmelser, der ligger tættere op ad vanlige jagtvåben.
Bestemmelserne er i øvrigt næsten identiske med de dem, de Nordiske Jægerforbunds
Samvirke har formuleret til Nordisk Kombineret Jagtskydning.
Dette naturligvis med det formål at trække flere af de skytter, der træner på
vildtmålsbanerne, over i konkurrencesporten.
Storkøbenhavns Jagtforening vil også gerne stå for næste års Mesterskab, men i skrivende
stund er det ikke fastlagt, om det fortsat skal ligge i september eller vi skal afvikle det i Juni
eller start Juli.
Jeg vil meget gerne høre fra foreninger eller individuelle skytter, der skyder på landets
øvrige Vildtmålsbaner, og som ønsker at tage deres træning til et skridt videre og dyrke det
som konkurrencesport.
Jeg står til rådighed med links til konkurrencereglerne og allehånde praktiske informationer.
Søren List”
e. Jagtskydning, Andreas:
”Kære Skytter
Vi er nu nået ud af 2018 sæsonen. Jeg vil gerne takke jer alle for jeres kæmpe store støtte
igennem mit første år som sektionsleder for jagtsektionen. Det har ikke været let at
overtage sektionen, da alle de ting der har været en selvfølge for den tidligere sektionsleder,
ikke nødvendigvis er en selvfølge for mig. Jeg håber, at i vil komme med den nødvendige
kritik, ris som ros, så alle stævner kan optimeres bedst muligt i den kommende sæson.
Året startede med Landsdels mesterskaber der forgik på baner i Gludsted, Strandager og
Vordingborg. Vinderne kan ses på hjemmesiden.
Dansk Grand Prix i Sevel d. 13. maj
Med 34 hold og i alt 163 tilmeldte skytter, er Dansk Grand Prix 2018 formentligt det største
jagtskydningsstævne der har været afholdt indtil dato. Den store succes kom desværre til at
bide os selv lidt i haserne, det bevirkede nemlig at der ikke var skydetid nok til at afholde
finalerne, dette beklager jeg selvfølgelig mange gange og håber at vi alle lært af det. Jeg vil
dog i den forbindelse opfordre kraftigt til at nogle af skytterne fremover i en sådan
situation, opfører sig ordentligt. Det kan ikke være rigtigt at vi frivillige skal have verbale
overfald og svines til. Fremover vil dette føre til en disciplinærsag.
Holdet blev vundet af Skjern:
Claus Kragh, Allan Obitsø, Lars Jespersen og Jesper Højhus 310/325
Der bliver skudt i 5 klasser:
Junior:
Marco Jensen Sevel
Damer:
Marie-Louise Achton Lyng KFK
Veteran:
Viggo Madsen Sevel
S-Veteran: Sivert Thomsen Strandager
Senior:
Rasmus Jacobsen Sevel
Oldboys:
Flemming Bakkegaard Strandager

71/83
75/81
78/82
76/80
80/80
79/83

Rasmus Jacobsen har opnået resultat til guldnål, men da denne kun udloddes én gang pr.
skytte, modtager han den desværre ikke i år.
DM i jagtskydning i Vejen d. 30. juni og 1. juli
Med 128 deltagere lørdag og høj sol blev der afviklet et rigtig godt og vel tilrettelagt DM
Individuel i Vejen. Der blev igen i år skudt gode resultater, i DFF-finalen var der
repræsenteret tre aldersrækker, Veteran, Oldboys og Senior.
Dansk Mester i DFF-rækken
Nr. 1
Andreas Jensen Krogager
Nr. 2
Rasmus Jakobsen Sevel
Nr. 3
Hans Nielsen Nibe

120/120
118/122 (31/32)
118/122 (30/32)

Senior klassen
Nr.1
Andreas Jensen Krogager
80/80
Nr. 2
Casper Buur Ørre-Sinding
79/81
Nr. 3
Rasmus Jakobsen Sevel
78/80
Da det er første gang Andreas Jensen opnår resultat til guldnål, overrækkes denne på
repræsentantskabsmødet.
Søndagen med 129 deltager blev også en rigtig god dag med sol og flot skydning.
Vinder i klasserne
Dame:
Marie-Louise Achton-LyngKFK
Junior:
Kasper Pedersen Ansager
Oldboys:
Tommy Hansen Skave
Veteran:
Jørgen Honore Fredericia
S-Veteran: Erik Elbæk Vejen

113/121
112/123
119/120
118/120
115/124

DM for hold søndag den 12. august
Stævnet blev afholdt i Køge-Herfølge. Det var en blæsende søndag med 28 hold. For første
gang blev der afholdt DM for hold i alle klasser. Det var en god dag, hvor kun en klasse ikke
var repræsenteret.
De danske mestre i DFF-rækken
Nr. 1.
Tølløse jagtforening: Jeppe Olsen, Jørn Olsen, Morten Christiansen og Michael
Thestrup
300/327
Nr. 2
Strandager Allan Dahl, Søren Nielsen, Hans Frimor og Flemming Bakkegaard
300/332
Nr. 3 KFK 6 Per Vestergård, Jesper Kjep, Christian Billeschou og Steen Hansen
298/328
Junior
Køge-Herfølge
Jens Frederiksen, Frederik Vest, Johan Sandgaard og Jonas
Bøgelund
273/336
Dame
Hedehusene/Fløng
Jeanette Hvidbjerg, Chila Liljeager, Karin Gydesen og Musse
250/344

Veteran
FFF Arne Larsen, Jan Ovesen, Bent Winther og Brian S. Larsen
292/326
Senior
Tølløse jagtforening
Jeppe Olsen, Jørn Olsen, Morten Christiansen og Michael
Thestrup
300/327
Oldboys
Strandager
Bakkegaard

Allan Dahl, Søren Nielsen, Hans Frimor og Flemming
300/332

DFF-Landsfinale d. 9. september
For andet år i træk blev der afholdt DFF Landsfinale, denne gang i Krogager. Det er en
skydning, som Jagtsektionen vil håbe at alle de tilstedeværende vil reklamere for, i deres
respektive holdturneringer. På den måde kan vi forhåbentlig få endnu flere hold med. I 2018
var der 6 forskellige holdturneringer repræsenteret, og hele 33 hold kom og skød denne
dag.
Denne dag, er tiltænkt som en dag for bredden. Det viser sig også hurtigt, at de hold som
kommer og deltager, de har en rigtig god dag. Der bliver snakket holdene imellem, om
hvordan de forskellige turneringer bliver afviklet rundt om i landet. Det er super informativt
for de forskellige holde der deltager. Men det er også rigtig informativt for de
turneringsledere som kommer og støtter deres hold. De forskellige hold bliver delt op i 4
serier efter deres holdgennemsnit på året, hvor alle har en chance i deres respektive
tilmeldte klasser.
Vinderne af de fire serier blev
Serie 1
Skjern 1
Lars Jespersen, Claus Kragh, Allan Obitsø og Jesper Højris
154/162
Serie 2
Stoholm
Jens Falkenberg, Frank Kristensen, Søren Jensen og Søren Lund
146/165
Serie 3
AH Tømrer Michael Jepsen, Nicklas Port, Allan Hansen og Lenart Jensen
138/172
Serie 4
Skærbæk 6 Hans Pohl, Rene Rasmussen, Martin Hansen og Anders Petersen
118/177
Et stort tillykke skal lyde til alle vinderne i 2018.
Se resultater på hjemmeside. Til sidst en tak, til de klubbernes formænd, dommer og
hjælper, for det store arbejde i gør, for at vi kan afholde vores skydninger og skytterne kan
få nogle gode konkurrencedage. En tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i året der er
gået.
På vegne af Jagtsektionen Andreas Jensen”

f.

Uddannelse, Marie Louise:
”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 2018 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 2018
Der er afholdt instruktørkursus 3 forskellige steder i det danske land SYD – Intet kursus afholdt
ØST- Hedehusene/Fløng og Lammefjordens
MIDT- Herning
Kursus i 2019
SYD – 6.-7. april Blåbjerg Jagtforening
ØST – 6.-7. april Hedehusene/Fløng Jagtforening - kontakt marie-louise@achton-lyng.dk
MIDT – 13.-14. april Herning – kontakt kimgrubbe@fibernu.dk
Dommerkursus i 2018
Dommerkursus – mangler tilsagn fra klubberne
Hvis jeres klub ønsker at afholde et dommerkursus i 2019 – kontakt Marie-Louise/ Musse
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. ”
g. Spørgsmål/Kommentarer fra salen:
Mogens Jakobsen, Sevel Forening: Kan alle skydninger ikke rykkes til kl.8 fremfor
kl.9?
Svar fra Andreas Jensen: Der er udsendt invitationer, men det er noget vi skal
arbejde i fremadrettet. Der kan være nogen geografiske udfordringer der skal tages
hensyn til, så der ikke er forfordelinger.
Vagn: Til jagtskydning: Vores skytter skal til DM i Sporting på den dato hvor der er
holdafslutning, det er problematisk at der spændes ben for hinanden.
Svar fra Andreas: Skydningen er så sent på året, lad os arbejde på at finde en dato
der ikke ramler sammen med DM Sporting, det burde kunne lade sig gøre.
Bent Rasmussen, Fyns FK: Bliver skytter straffet for at deltage i Sporting ift.
Unionen?
Svar fra Gunnar Bennedsen, DJ: Vi har haft sendt vores papirer afsted til Unionen,
fået svar retur med, at der ikke burde være hindringer. Så har vi spurgt igen, om
ikke vi kunne få et klart og præcist svar, men det er ikke muligt. Det ville være rart
med en klar udmelding, men det kan ikke umiddelbart lade sig gøre.
Svar fra Jens Holt: Der står i Unionens vedtægter, at ”det beror på en konkret
vurdering” om de vil udelukke nogen. Det er den enkelte skytte der tages op til
individuel vurdering, så det er svært at melde noget overordnet ud. Vi kan ikke få
noget på skrift fra dem, desværre.
Musse: Opfordre skytter til på forhånd at melde ud, at de skyder for begge
forbund. I så fald burde der ikke opstå komplikationer hvor skytten kom i klemme.
Hvis der i så fald skulle opstå problemer, så burde der være grundlag for en god
klagesag. Jeg synes det er en kedelig tendens og stopper mange gode stævner og
skytter. Det handler om at få skudt og udviklet sig mest muligt, uanset hvem man
skyder for.
Thomas Jensen: Det lyder forkert, at det er op til Unionen at tage hensyn til den
enkelte skytte. Kan vi ikke gå til ”Orden- og amatørudvalget”?
Musse: Jo, det lyder som en god idé, det vil vi arbejde videre med.
Der debatteres i forsamlingen om, at det er en træls situation DFF og Unionen er
havnet i, der foreslås forskellige måder på hvordan det skal gribes an fremadrettet.
Der er generelt en stemning for, at folk ønsker at imødekomme og komme videre.
Jens: Vi har haft snakket om for nogle år siden, at det blot var topskytterne der var
medlem af Unionen (- som af forslagene lød -). Denne løsning kunne ikke
accepteres dengang, det var alt eller intet og dermed også alle de lokale i
jagtforeningerne der skulle være medlem af Unionen. Prisen er 50 kr. pr. skytte.
Vagn: Det kan jo ikke være rigtigt at et lille land som DK skal have to forbund, som
arbejder på den samme mission: At fremme skydesporten i Danmark, som skal
modarbejde hinanden, lad os sammen arbejde for, at vi kan forenes uanset hvilket
forbund vi har vores stemme i.

h. Prisuddeling
Den gyldne ungdomsdue:
Den gyldne due, Senior:
Bent Winthers vandrepokal:
Guldnålsuddeling:

Emil Korsgaard Pedersen
Brian Larsen
Andreas Jensen
Andreas Jensen

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Arne Larsen fremlagde regnskabet. Dette kan ses på hjemmesiden.
Ingen kommentarer på regnskabet, det er godkendt.
a. Fastlæggelse af kontingent og forsikringsopkrævning
Kontingent er uændret, der er ingen kommentarer. Kontingentet lyder på 1800 inkl. 1 disciplin. For
hver ekstra disciplin: 650 kr.
5. Indkomne forslag
a. Forslag fra bestyrelsen: Ved DFF-stævner betales 1,50 kr. for duer, alt inklusiv, til
foreningen for afholdelse af stævne.
Vagn: Hvad er forskellen fra før i tiden?
Andreas: Det vil fremadrettet være 1,50 alt inklusiv (forplejning, dommere, hjælpere…),
hvor det før var 1,20 kr. plus forplejning for dommere osv.
Der er debat frem og tilbage med, hvordan tingene fungerer på nuværende kontra det nye,
samt hvordan det formidles i klubberne.
Andreas: Det er godt med debat. Det vil gøre det langt nemmere rent administrativt hvis
det bliver slået sammen, derfor forslaget. 2 kr. for en due alt inklusiv vil være 25% højere
ift. 1,50 kr. De penge vil fragå skytternes præmiepenge.
Jens: For bestyrelsen er det ikke vigtigt med hvordan det gøres op. Det, der skal afgøres her
er, at der skal findes ud af, om pengene skal gå til skytterne eller til klubberne.
Finn: Jeg kan også bakke om det, ud fra den betragtning, at antallet af skytter skal tages i
betragtning.
Henrik Pedersen, KFK: Er det kun jagtskydning?
Bestyrelse: Nej, det er hele vejen rundt, det er ønsket om at give penge ud til foreningerne.
Det skal være grundlaget for, at der kan og vil afholdes stævner fremadrettet for os.
Afstemning: 1,50 kr. pr due som grundregel i alle discipliner, med det in mente, at den
enkelte sektionsleder har mulighed for at ændre i det, hvis forholdet tillader det (her
tænkes på mindre stævner):
Der er stor enighed for. Forslaget er dermed vedtaget
b. Forslag fra bestyrelsen, sølv og bronzenåle:
Bestyrelsen ønsker at stille forslag til oprettelsen af nye hædersnåle – SØLV og BRONZE.
Guld: 80/80 (uændret)
Sølv: 79
Bronze: 78
Resultatet kan KUN opnås ved Dansk Grand Prix, DM i hold eller DM individuel.

Thomas: Hvad med de andre discipliner? Kan det tænkes at der udarbejdes en realistisk plan
for det?
Jens: Det er oplagt, men vi, i bestyrelsen, har ikke styr på, hvad der er realistisk at skyde til i
fx skeet.
Der arbejdes videre med krav i de andre sektioner, som selvfølgelig også skal have sølv og
bronze nåle.
Brian: Gælder det også kvinder? – Ja
Musse: Guldnålen er ekstraordinær, som den er tiltænkt til at være. Dog ønskes det at
fremme fremmødet her ved repræsentantskabsmødet, så man kan se, hvad det er der
foregår i DFF og dermed også opnå, at der kommer input fra mangfoldigheden.
Mogens, Sevel: Hvor mange skulle så have haft en præmie?
Andreas: I år ville der have været 30 mulige nåle. Dermed et fremmøde på 80 fremfor 50.
Thomas: Skeet: Der er det ikke så svært at finde ud af, der kan blot kopieres unionens krav.
Bent: 80/80 er en ekstraordinær præstation, muligvis vi devaluerer denne, ved at indføre
noget. Det skal være for den ekstraordinære præstation.
Jens: Musse har fået nålen, men på 77, som er kravet for kvinder. Det er en ligeså stor
bedrift for hende, (og damer generelt, da der ellers ikke ville være nogen kvindelige
modtagere af nålen).
Emil Korsgaard Pedersen: Det ville have motiveret mig som Junior. Nu sigter jeg højere.
Arne: antallet af uddelte nåle vil jo være højt de første par år, men da den kun kan vindes én
gang, vil det over åre blive færre. Igen gøres der opmærksom på, at der kun udleveres ved
fremmøde ved DFF-repræsentantskabsmøde. Der udleveres ej heller, for lavere rangerende
nåle, end det skytten allerede har erhvervet sig.
Konklusion: Der er tvivl om, om det nye tiltag vil underminere guldnålen og dens værdi for
den ekstraordinære præstation. Der uddeles kun, hvis folk møder op til det årlige
repræsentantskabsmøde, hvilket også vil give mere oplysning til skytterne om, hvorfor
tingene gøres som de gør i forbundet samt hvordan man kan være med til at påvirke
processen og retningen. Vedtagelsen betyder, at det tidligere krav til Dame-nålen på 77
slettes, og dermed er damer under denne løsning. Kravene skal læses på en sådan måde, at
hvis der skydes 79 eller bedre end dette (fx 80/81), da er man kvalificeret til en sølvnål.
Vagn: Der stemmes:

Skal der indføres nåle i sølv og bronze?

Der er flertal for, forslaget vedtages, samt der udarbejdes samme koncept i andre discipliner
end jagt.
6. Valg:
a. Formand - Lige år Jens Holt Jensen
b. Kasserer Ulige år Arne Larsen - Valgt

c. OL-trap Ulige år Vakant – Bestyrelsen har ingen ej heller modtaget kandidater.
d. Skeet Ulige år Vakant – Thomas har lovet at fortsætte, men ønsker gerne nye kræfter, om
ikke andet bare en hjælper. Lad os arbejde på at finde nye kræfter i klubberne, det burde
være muligt.
e. Sporting Ulige år Steen Vasegaard, genvalgt.
f. Running Target Ulige år Søren Dam, genvalgt.
g. Jagtskydning Lige år Brian S. Larsen – modtager ikke genvalg
h. Nordisk Trap, Jess Nielsen, Fyns Flugtskydnings Forening lyset3@gmail.com Adresse:
Måre Byvej 7, 5853 Ørbæk, 22 39 38 10, Velkommen til de nye kræfter!
i. Turneringsansvarlig Lige år Andreas Jensen – modtager genvalg
j. Uddannelsen Ulige år Marie-Louise Achton-Lyng, genvalgt.
k. Sekretær (IT-ansvarlig)
l. Styrelsessuppleanter Hvert år
1. 2. – ingen valgt
m. Revisor Hvert år Poul Erik Nielsen – genvalgt
Torben Pedersen - genvalgt
n. Revisorsuppleant Lige år Bent Winther – genvalgt
7. Placering af stævner 2019/2020
Stævnefordelingen bliver lagt på hjemmesiden hurtigst muligt.
8. Eventuelt
a. Miljøhåndtering og affald:
Der fortælles om en episode om, hvordan kommunen miljøfolk havde været uanmeldt
lovligt miljøtilsyn og havde i den forbindelse fundet flere ting der ikke var i orden. Vi gav
dem ret og fik på en arbejdsdag styr på grøfter, kanter osv., fik sendt – alt for meget dokumentation til kommunen og alt var i orden.
Der blev i alt indsamlet 10,5 tons af haglskåle, lerduestumper etc. Det kostede 12.500 at
komme af med. Grunden til jeg bringer dette op, er for at høre hvad I andre gør i jeres
respektive kommuner.
Musse følger op, nu med DJ-hat på. Lige nu er der ikke nogen standarder på miljøhensyn,
støjberegninger osv. Mht. affaldssortering, og det at vi bliver pålagt at samle op, der er
store differencer alt afhængig af hvilken kommune man tilhører. Nogen kommuner antager
det som småt brændbart, andre vil have det på deponi, eller helt kørt væk. Det er en rigtig
stor problematik og qua at vi har skærpede tilsyn landet over, så skal vi sørge for at
overholde reglerne til punkt og prikke, overholder vi dem ikke, så kommer der straks påbud
på banerne. Overholdes de så ikke, så kommer der lukningspåbud.
DJ har arrangeret en konference for kommunernes medarbejdere, som håndterer vores
miljøsager i det daglige. Da man i nogen landsdele kun har få skydebaner, samt blandede
miljøgodkendelser på fx 5 og 10 år, så kan man være medarbejder, der faktisk ikke har
været med til at udarbejde sådan en miljøgodkendelse før.
Konferencen ønsker at opnå, at videns dele mellem kommunerne samt evt. være med til at
sætte en retningslinje for, hvordan det skal gøres og håndteres i foreninger.

Derfor: Kender man til sin sagsbehandler i kommunen, så henvend jer til mig, så jeg kan få
sendt dem en indbydelse. Der vil være medarbejdere både fra DJ, Miljøstyrelsen og
Skydebane Danmark. Billetten koster 650 kr., og er det nu sådanne, så betal dem evt. selv
fra foreningens side af, da det er afgørende for, at vi får etableret et godt sammenhold og
netværk og sendt vores kommunale medarbejder afsted, det vil være en hjælp på længere
sigt.
Jeg hjælper jer også gerne med håndtering af støjberegninger eller hvad I ellers kan stå
med ude i foreningerne, giv mig et kald.
Det er ikke udsendt til skydebanerne, da det er de kommunale medarbejdere der skal
deltage i konferencen.
b. Musse: Vi har den seneste tid fået rigtig mange tilmeldinger og opslag til præmieskydninger
og alle de andre ting, som holdes rundt om ude i klubberne, på DFF’s Facebooks-side. Her
hører de ikke hjemme, da vi så ikke kunne lavet andet end at reklamere. Benyt i stedet
denne: ”Præmieskydning i DK og andre flugtskydningsarrangementer.” Denne burde give
mulighed for, at alle kan følge med i alt. Brian har også en Facebookside, som man kan
sende til, så skal han nok opdatere den.
c. Fra bestyrelsen: Præmie, der trækkes 5 x gratis deltagelse for en skytte, ved et af
forbundets mesterskaber for de fremmødte foreninger. Hvordan det videre uddeles i
foreningerne, er op til de dem selv:
1. Jetsmark Sogns Jagtforening: hannebuje@yahoo.dk (fundet via klublisten,
de henvendte sig ikke selv)
2. Køge-Herfølge Jagtforening: janchristensen1707@gmail.com
3. Århus Flugtskytteklub: Christian.beck@live.dk
4. Strandager Skydecenter: jolsenprivat@gmail.com
5. Vordingborg flugtskytteforening: kmmadsen59@gmail.com

9. Jens takker af med at udbringe et trefoldigt hurra for DFF.

