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Vingsted d. 23. marts 2022 

 

Dagsorden Aktivitetsmøde DGI Skydning 

 

Dato: Lørdag den 21. maj kl. 10.00 – 17.00 

 

Sted: Severin Kursuscenter i Middelfart 

 Skovsvinget 25, 5500 Middelfart 

 

Praktik:  Mødet starter med ankomst mellem 09.30 – 10.00. 

  

Deltagere: DGI Skydning Landsdeles repræsentanter 

DGI Skydning Skydeledelse, pistoludvalg, riffeludvalg, samt gæster fra 

DGI Skydning kompetencegrupper. 

 

Skydeledelsen: 

Lars Høgh (LH),  

Henrik S. Møller (HSM),  

Henrik Noppenau Lytzen (HNL) 

Peter Buus Larsen (PBL), 

Kim Bitsch (KB), 

Erik Dyhr (ED) 

 

Landskontoret: 

Lasse R. Pedersen, Jakob Nielsen.  

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst 

2. Indlæg fra PET 

3. Politisk orientering og debat om skydnings fremtid efter 2023 

4. Debat om der skal være en rød tråd mellem riffel og pistol 

5. Drøftelse af gruppe 1 forslag fælles riffel og pistol til skyttebog 

6. Valg til Skydeledelsen DGI Skydning 

- Næstformand Henrik S. Møller er på valg 

- Formand Riffeludvalget, Henrik Noppenau er på valg 

6.–11. Disciplinopdelte møder, henholdsvis riffel og pistol 

12. Opsamling fra disciplinopdelte møder 

13. Evt. 
 

Se næste side..  
  



 

Side 2 

 

 

 Dagsorden: 

 

 

Forhandling/Beslutning/Ansvarlig/Tidsfrist: 

   

1. Velkomst 

 

Valg mødeleder, orientering om praktiske forhold. 

 

2. Indlæg fra PET PETs afdeling for forebyggelse informerer om trusler i 

samfundet som vi i foreningslivet bør være opmærk-

somme på. 

 

3. Politisk orientering og debat om 

skydnings fremtid efter 2023 

 

Aktivitetsmødet drøfter forslaget om skydnings rammevil-

kår efter 2023 som er behandlet i DGI hovedbestyrelse 

17. Maj. 

 

4. Debat om der skal være en rød 

tråd mellem riffel og pistol 

 

Skydeledelsen ønsker at debattere om der bør være en 

rød tråd mellem riffel og pistol ift. strukturen og tankerne 

bag f.eks. landsdelshold og foreningshold. 

Er det vigtigt med gennemsigtigheden mellem Riffel og 

Pistol, så det er ens principper der anvendes på begge 

områder?  

 

5.  Drøftelse af gruppe 1 forslag 

fælles riffel og pistol til 1. be-

handling til skyttebogen 

 

5.1 Forslag om indførelse af Grov-discipliner på 15m pi-

stol i klasserne GP32, GPA, GR og GM – stillet af DGI 

Storkøbenhavn bilag 5.1 

 

5.2 Forslag om indførelse disciplinen GP32 på 15m pistol, 

samt som DM disciplin – stillet af DGI Østjylland bilag 5.2 

 

5.3 Forslag om indførsel af nye våbenfabrikater til brug 

på Langdistanceskydning, samt tilføjelse af definition af 

rifler med kikkert og tilladte ammunition – stillet af DGI 

Skydning Riffeludvalg bilag 5.3 og 5.3a 

 

5.4 Forslag om indførsel af ny disciplin på geværterræn 

kal. 22 – kikkertklasse – stillet af DGI Skydning Riffelud-

valg bilag 5.4 

 

6. Valg til Skydeledelsen DGI 

Skydning 

 

 

 

 

 

Næstformand Henrik S. Møller er på valg. Genopstiller. 

 

Riffeludvalgsformand Henrik Noppenau er på valg. Gen-

opstiller. 

 

Kandidater fra landsdelene kan indstilles forud for, samt 

på dagen.  

 

 

 

6-11. Disciplinopdelte møder, henholdsvis riffel og pistol 

 

 

 

6.1 PISTOL – gruppe 1 forslag til 

1. behandling:  

 

6.1 Forslag om ændring af krav om sikkerhedsbriller på 

Modificeret discipliner, stillet af DGI Sydøstjylland bilag 

6.1 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/074B0C18-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/1975A156-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/DFE33399-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/70C7EEA7-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/B83311E3-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/620B7DD9-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/620B7DD9-001


 

Side 3 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 2 forslag til debat: 

 

6.2 Forslag om flytning og præcisering af tekst under vå-

ben vedr. 22Modificeret, stillet af DGI Skydning Pistolud-

valg bilag 6.2 

 

6.3 Debatemne om ændring af regler for landsdelshold, 

stillet af DGI Skydning Pistoludvalg bilag 6.3 

6.4 Debatemne om muligheden for fri tilmelding af For-

eningshold til DM, stillet af DGI Skydning Pistoludvalg bi-

lag 6.4  

6.5 Debatemne om genindførsel af Senior klasse og 1-

Hånd 3 på pistol, stillet af DGI Nordjylland bilag 6.5 

   

6.6 Debatemne om ændrede kommando på pistol, stillet 

af DGI Storkøbenhavn bilag 6.6 

   

7. Valg PISTOL: 

Valg til pistoludvalget 

Hanne K. Jensen fra DGI Fyn - er på valg - genopstiller. 

 

Erik Dyhr fra DGI Sydøstjylland – er på valg – genopstil-

ler. 

 

Preben Pedersen fra DGI Vestjylland – er på valg – gen-

opstiller. 

 

8. PISTOL – Evt.  
 

   

9.1 RIFFEL – gruppe 1 forslag til 

1. behandling 

 

 

Gruppe 2 forslag til debat: 

 

 

 

 

Ingen indkommende forslag. 

 

 

 

9.1 Debatemne om ændring af regler for landsdelshold, 

stillet af DGI Nordjylland bilag 9.1 

 

9.2 Debatemne om tilføjelse af en ”Elite klasse” samt 

krav om antal skydninger for deltagelse ved DM, stillet af 

DGI Nordsjælland bilag 9.2 

 

9.3 Debatemne om afholdelse af DM 15m på bedre baner 

end Vingsted, stillet af DGI Nordsjælland bilag 9.3 

 

9.4 Debatemne om indførsel af decimal-dømning, stillet 

af DGI Nordsjælland bilag 9.4 

 

10. Valg RIFFEL: 

Valg til riffeludvalget 

 

Johnny Olsen fra DGI Midt- & Vestsjælland - er på valg – 

genopstiller. 

 

Christian Jensen fra DGI Sydvest- er på valg - genopstil-

ler. 

 

Michael Madsen fra DGI Nordjylland - er på valg – genop-

stiller. 

 

11. Riffel Evt. 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/528162A4-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/A457710C-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/CA3980FF-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/CA3980FF-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/D2D2DC1F-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/5D9CCAA0-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/8BF49B16-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/AB31ED4A-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/C104F9E4-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/B29DAE12-001


 

Side 4 

 

 

12. 

 

 

Opsamling på disciplin opdelte møder, riffel- og pistoludvalget  

giver en kort tilbagemelding i plenum. 

 

13. Evt. 

 

 

 


