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Info
Så er vores fantastiske 10 og 15 meter igen åbne for beskydning.
Så se at komme ud af hulerne og få luftet våbnene.
Ved normale daglige træningsdage, så er der ingen restrektioner ud over håndvask og
afstand på 1 meter.
Se efterfølgende hvornår der er åben de forskellige dage i løbet af ugen.
Efterårsklargøring på Vestereng
Der er efterårsklargøring på Vestereng lørdag den 3. oktober kl. 9.00.
Der er forskellige opgaver der skal løses, så banerne er klar til start den 1. maj 2021, så
alle hænder kan bruges.
Tilmelding til finn@fiber.dk
Der afsluttes ca. kl. 12.30 med gullaschsuppe.
Logbog for alle der skyder på vores baner i Skytternes Hus, Vestereng og Skibby
Der skulle fra 1.6.2020 laves en meget bedre dokumentation for de skytter der anvender
skydebanerne i Danmark.
Det betyder f.eks. at der vil blive kontrol på banerne efter følgende opskrift:
Kontrollanten fra Politiet vil gøre som følger:
Standse al skydning på banerne
Spørge hvem der er skydebaneleder
Spørge hvem der er banekommandør
Hver enkelt skytte skal kunne give:
Navn
Vise SKV hvis skytten selv ejer våbenet
Være SKV6 godkendt hvis skytten anvender forenings våben
Logbog skal være på banen på papir eller på elektronisk form, hvor følgende fremgår:
Navn på skytten også hvis der anvendes eget våben
Navn på våbenlåner
Nummer på våbenet som skytten anvender hvis den tilhører foreningen
Derfor vil der fra oktober blive opsat et log system i Skytternes Hus, hvor alle medlemmer
skal logge sig på, når du kommer ind i huset.
Vejledning vil være opsat eller ligge ved indgangen.

Dette vil også komme til at virke på Vestereng og i Skibby fra 2021, så alle data vil blive
samlet i en database.
Hvis du har en skv2 altså våbentilladelse, så skal du aflevere en oversigt over de gange
du har været på banen for at skyde, hjælpe eller blot været på besøg.
Du skal kunne fremvise denne oversigt over, hvornår du har været på besøg i klubben ved
våbenfremvisningen i 2021.
Så du skal selv notere dato ned, så du selv kan lave en dokumentation.
Husk at det skal passe med den elektroniske log.
Vi arbejder på, at du selv kan åbne din log, med de gange du har været logget på, da det
ikke skal være mig, der gør dette for de ca. 150 medlemmer, der har våben.
Trænerkurser for alle klubbens medlemmer på riffel og pistol
Her i efteråret vil der fortsat blive udbudt træneruddannelse via DGI.
Det vil blive et trænerkursus med tilmelding pr. del af kurset med træner 1+2 så alle
niveauer er dækket ind.
Det vil blive et samspil med at være træner i klubben og så modtage teori og lave øvelser
på kurserne.
Så hvis du vil lære lidt mere, så kræver det egen erfaring + nogle få ting, som jeg/vi gerne
vil give dig, inden du skal på første kursus.
Det kunne være rart med en træner i alle udvalg børn/21-55/veteraner, som har til opgave
at lave træning 1-2 gang om ugen i ca. 2,5 timer hver gang.
Så kom ud af hullerne hvis du skulle have lyst til dette.
Jeg synes, at det vil være en rigtig god ide, at alle der har taget skydeleder kurset også
satser på at deltage i disse 2 træneruddannelser.
Det er gratis at deltage, da DGI betaler den del som ikke dækkes af Idrætssamvirket.
Vi vil løbet i de kommen år sørge for, at der kommer flere på kursus, så vi i fremtiden kan
være den klub i Århus området, der er mest gang i.
Her får du en oversigt over kurser i 2020 og 2021, men snak med Kim/Claus og Peter om
tilmeldingen.
Jeg regner med, at vi kan finde 2-3 deltagere på alle kurserne, så vi kan få gang i
udviklingen af vore medlemmer eller som trænere/vejledere for nye medlemmer.
Her kommer der en oversigt over de kurser, der er planlagt med resten af året og i 2021.

Kurser i DGI Østjylland Skydning 2020 – 2021
Pistol træner 1 efterår
2020 - 24. oktober og
14. november

Underviser: Erik Mouritsen
Deltagere:
Sted: Skytternes Hus Århus
Andet: Sidste tilmelding d. 12.oktober 2020
Der skal bestilles materialer
Arr.nr. http://events.dgi.dk/start.aspx?an=202009743005

Riffel træner 2 vinter
2020 - 7. november og
6. december

Underviser: Erik B. Laursen
Deltagere:
Sted: Randers Skyttekreds
Andet: Sidste tilmelding d.20.oktober 2020
Der skal bestilles materialer
http://events.dgi.dk/start.aspx?an=202009743004

Pistol træner 1 2021
16.januar og 27.februar

Underviser: Erik Mouritsen
Deltagere:
Sted: Skytternes Hus Århus
Andet: Sidste tilmelding d.2jaunar 2021
Arrangementet er ikke oprettet endnu
Der skal bestilles materialer

Riffel Træner 1 2021
16.januar og
21.februar

Pistol træner 2 forår
2021 - 7. februar og
21. marts

Underviser: Mikkel Kjær Antonisen
Deltagere:
Sted: Randers Skyttekreds
Andet:
Sidste tilmelding d. 2.januar 2021
Arrangementet er ikke oprettet endnu
Der skal bestilles materialer
Underviser: Christina Borgen
Deltagere:
Sted: Skytternes Hus Århus
Andet: Det er fuldt booket, men du kan komme på en venteliste hos Lotte
Der skal bestilles materialer
http://events.dgi.dk/start.aspx?an=202009743003

Riffel Træner 2 2021
14.marts &18.april

Underviser: ?
Deltagere:
Sted: Randers Skyttekreds
Andet: Sidste tilmelding d. 28.februar 2021

Arrangementet er ikke oprettet endnu
Der skal bestilles materialer

Pistol træner 1 2021
29.Maj og 26. Juni

Underviser: Erik Mouritsen
Deltagere:
Sted: Skytternes Hus Århus
Andet: Sidste tilmelding d.15.maj 2021
Arrangementet er ikke oprettet endnu
Der skal bestilles materialer

Riffel Træner 1 2021
29.maj og 26.juni

Underviser: Mikkel Kjær Antonisen
Deltagere:
Sted: Randers Skyttekreds
Andet: Sidste tilmelding d. 15.maj 2021
Arrangementet er ikke oprettet endnu
Der skal bestilles materialer

Riffel Træner 2 2021
15.august og
19.september

Underviser: ?
Deltagere:
Sted: Randers Skyttekreds
Andet: Sidste tilmelding d. 1.september 2021

Arrangementet er ikke oprettet endnu
Der skal bestilles materialer

Pistol Træner 1 2021
4.september og
9.oktober

Underviser: Erik Mouritsen
Deltagere:
Sted: Skytternes Hus Århus
Andet: Sidste tilmelding d.14.august 2021
Arrangementet er ikke oprettet endnu
Der skal bestilles materialer

Riffel Træner 1 2021
4.september og
9.oktober

Underviser: Mikkel Kjær Antonisen
Deltagere:
Sted: Randers Skyttekreds
Andet: Sidste tilmelding d.14.august 2021
Arrangementet er ikke oprettet endnu
Der skal bestilles materialer

Riffel træner 2 2021
7.november og
5.december

Underviser: ?
Deltagere:
Sted: Randers Skyttekreds
Andet: Sidste tilmelding d.17.oktober2021
Arrangementet er ikke oprettet endnu
Der skal bestilles materialer

Nye Pistol træner 2 kurser, bliver først efter maj 2021, da Christina er den eneste underviser vi
har på Landsplan.

Guide til tilmelding til Kurser i DGI Østjylland Skydning.
Til dig som har lyst til at deltage på vores kurser i DGI Østjylland Skydning.
1: Tilmeld dig via DGI Østjylland- www.skytten.dk
2: Gå ind under skydning
3: Stævner og arrangementer
4: Kurser og uddannelser
5: Find det kursus du gerne vil deltage i og tilmeld dig.
6: Udfyld skemaet og gå til næste side
7: kontaktperson – det kan være dig selv eller formanden i din forening
8: Gør tilmeldingen færdig – du vil modtage en bekræftelse på din deltagelse.

Inden du tilmelder dig, så skal du vide, at du har mulighed for at søge din kommune om
tilskud til dette kursus.
Du finder et overblik over hvordan du gør i din kommune her under.

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-oestjylland/hjaelp-til-dinforening/overblik-over-kommunale-stoettemuligheder

Hvis du er medlem af en forening i DGI Østjylland, vil du få dækket den del af
kursusprisen, som du ikke kan få støtte til gennem din kommune, dette gælder dog kun
hvis du deltager på kurser udbudt og afviklet af DGI Østjylland Skydning.
Det kræver blot at du sender en kopi til Helle Bluhm, helle.bluhm@dgi.dk

Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så kontakt
Kursusansvarlig Lotte Boserup, lotte.puv@gmail.com , 28155502
Julebanko aflyst
Vi kan ikke i 2020 gennemføre vores julebanko, da vi ikke forventer at situationen ændre
sig væsentligt mht. Covid19.
Claus er klar med en 2021 udgave, når den tid kommer.

Der kan skydes på følgende tidspunkter i Skytternes Hus.

Åbningstider oktober til udgang april
Ungdom pistol
Ungdom riffel
Veteran 55+ pistol
Veteran 55+ riffel
Handicap riffel
Riffel med træner
Pistol med kassevagt
Pistol uden instruktion

mandag
onsdag
onsdag og torsdag
mandag og torsdag
mandag og onsdag
mandag og torsdag
tirsdag og onsdag
torsdag

17.00 – 18.30
17.45 – 19.15
14.00 – 17.00
12.00 – 15.00
15.00 – 18.00
18.45 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00

Der kan forsat skydes på følgende tidspunkter på Vestereng.
For de der har brik til Vestereng, kan der skydes fra solopgang til solnedgang hver dag i løbet af
vinteren. Dog kun på de første 10 baner, da alle elektroniske baner er taget indenfor.
Der vil være 5 baner på 50 meter som også kan bruge gennem vinteren.

Ny næstformand og en køkkenansvarlig søges
Kim Brochusen meddelte på generalforsamlingen, at han af personlige årsager måtte sige
fra for posten som næstformand.
Kim har gennem de sidste 4-5 år varetaget arbejdet som er beskrevet efterfølgende og
også haft alt arbejde i køkkenet + vagter i pistoludvalget.
Så nu søger vi personer til at overtage efter Kim.
Arbejdsopgaverne er som følger:
Næstformandens opgave
Backup for formanden. Kan varetage en del af formandens opgaver.
Kontakt til pressen vedr. stævner & turneringer.
Udsendelse af regninger for skabe og udsendelse af rykkere for samme.
Idrætsnatten eller nye tiltag.
Udlevering af nøgler og koder til alarmanlæg.
Udlejning af våbenskabe.
Vedligeholdelse og driften af:
Skydebaner

Bygninger
Køkken
Inventar
Nøglestyring
Der betales for ekstern arbejdskraft efter tidsforbrug for:
Rengøring
Reparation af skiver og kuglefang
Reparation af lys og andet i Skytternes Hus
Der er også en aften med gangvagt, som skal kunne løse de problemer, som skydelederen ikke kan
klare.
Gennem de sidste år har det være tirsdag, der har hængt på næstformanden.
Køkkenudvalg
I bestyrelsen ønsker vi, at uddelegere køkkenet til en, 2 eller 3 personer, som vil varetage
dette arbejde.
Vi håber med nedenstående, at det bliver lidt mere overskueligt hvad posten indebærer.
Der skal indkøbes det nødvendige, for at der er noget at sælge
Der skal hver uge afleveres et regnskab over køb og salg til kassereren.
Der skal ikke nødvendigvis være ”bemanding” i køkkenet, men som de sidste år
selvbetjening og egenkontrol af gangvagten.
Men udvalget bestemmer selv, hvordan det skal foregå.
Vi regner dog med, at der ikke skal låses ind til køkkenet.
Vi håber i bestyrelsen, at der vil være medlemmer, som vil være med til at få klubben til at
fungere 100%, og lukket de få huller, der pt. er.
Skriv til mig på finn@fiber.dk eller ring på 22907162 og jeg vender tilbage eller tager
telefonen.

Fra det sidste bestyrelsesmøde
Økonomi:
Orientering om økonomi fra Jette
Indtægterne fra kontingenterne svarer til 2019, da der stort set ikke er kommet nye
medlemmer i 2020 og stort set det sædvanlige antal har forladt os.
Vedligeholdelsen af Skytternes Hus:
Gumse holder skive væggene i orden og skifter folie efter behov.
Peter skifter kanalplader på bane 1-15 efter behov
Nikolai fejer og tømmer spande og vasker gulvet
Kent og Finn sørger for at bly bliver fjernet fra spande og kuglefang
Finn klarer gummipladerne foran stålpladerne
Det vil være ønskeligt med lidt mere opbakning, når der bedes om hjælp til de relativt få
opgaver, der bedes om hjælp til.
Fælles træning for klubbens og landsdelens skytter
DSB/ASF indbød sidst i maj til et møde mellem de forskellige klubber i det østjyske og havde lavet
dette oplæg.
Mandag/onsdag på riffel og tirsdag/torsdag på pistol eller omvendt
Der 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 vil være et budget på ca. 250.000 kr. for både riffel og pistol
Vi har fået tilbagemelding om støtte fra DGI-skydning, ESAA, DSB/ASF, ÅRK og Randers
Skyttekreds.
Så økonomien for 2021 er på plads.
Vi er pt. en gruppe på 3 der arbejder med at få det igangsat, og det er Finn Danielsen, Peter L.
Madsen og Henrik Voigt, som er nået frem til ovenstående.
Der vil i løbet af oktober blive annonceret efter 2 trænere og hjælpetrænere, så vi regner med at
kunne starte op midt i november.
Koordinator vil være mig indtil videre.
Indendørs skydning i Skytternes Hus på 50 meter.
Bestyrelsen har undersøgt forskellige tiltag for at kunne lave en adskillelse, så der kan skydes
både på 50 meter og 10 meter, men har ikke kunne finde en løsning, som vi finder
hensigtsmæssigt.
De løsninger som vi har set på ville betyde, at en væg enten skulle hænges op i loftet eller ligge på
gulvet, og begge disse løsninger er ikke interessante.
Udvalget arbejder på at udvide blokkene, så alle kan få dækket deres behov, men som
udgangspunkt, så er det bestyrelsens holdning, at det primært er 10 og 15 meter der skal kunne
skydes, og hvis der så kan finde flere huller, så kan der her primært skydes på 50 meter, så er det
helt fint.
Umiddelbart er vores holdning ikke at få lavet et bookingsystem, som vil betyde, at alle skal sikre
sig, at der ikke er andre på banerne.
Spisning i Skytternes Hus
Der vil igen være fællesspisning fra onsdag den 7. oktober kl. 18.00 i Skytternes Hus
Onsdag den 7. oktober vil den stå på hakkebøf.
Onsdag den 14. oktober på stegt flæsk og persillesovs.
Derefter laver vi en vurdering, om der har været nok deltagere til at vi fortsætter, så se at komme
på besøg, så dette ikke slutter som så meget andet.
Bestilling med SMS på 26 40 40 10 inden kl. 8 onsdag morgen. Husk dit navn i teksten.
Våbenkontrol i uge 44 og 45.
Alle der har en skv2 altså en våbentilladelse skal som i de tidligere år fremvise deres våben.
Det skal ske mandag til torsdag fra kl. 19-21, hvor jeg vil være til stede.
Hvis du ikke kan i disse 2 uger skal du inden sende mig en mail på finn@fiber.dk, så vi kan lave en
aftale inden uge 44.
Jeg er som du kan se nedenfor på banen hver onsdag i ugerne op til uge 44 og her kan du
undtagelsesvis komme med dine våben.
Kim Brockhusen vil i de 2 uger være tilstede, og lave adgangskoder til boks 2 og 3 for de der
endnu ikke har fået en sådan lavet.
Våbenpåtegninger i oktober – november - december
De der har våben, skal være opmærksomme på, at en fornyelse skal være færdigbehandlet senest
3 mdr. før udløb og det tager pt. 2½ mdr. at få en Skv2 igennem systemet, hvis jeg ikke har lavet
en fejl, eller der er ferie på SKV, så se at få lavet SKV2’eren ca. 6 mdr. før udløb.

Våbenpåtegninger kan ske på følgende onsdage
Onsdag den 30. september
Skytternes Hus
Onsdag den 7. oktober
Skytternes Hus
Onsdag den 14. oktober
Skytternes Hus
Onsdag den 21. oktober
Skytternes Hus
Onsdag den 28. oktober
ikke muligt pga. våbenkontrol
Onsdag den 4. november
ikke muligt pga. våbenkontrol
Onsdag den 11. november
Skytternes Hus
Onsdag den 18. november
Skytternes Hus
Onsdag den 25. november
Skytternes Hus
Onsdag den 2. december
Skytternes Hus
Onsdag den 9. december
Skytternes Hus
Husk at medbringe længden på pibe og pistol ved køb af en sådan.
Det koster samtidigt 350 kr. i kontanter at få lavet en ny SKV2 eller en fornyelse.
Beløbet skal betales kontant samtidigt med udfyldelsen.
Møder
Mandag den 19. oktober
Mandag den 23. november
25.9.2020/Finn Danielsen

KL.19.00
KL.19.00

