
DSF Formandsmøde

• Dagsorden: 
• Velkommen ved Formanden 
• DSF’s nye vedtægter og hvad de betyder for 

foreningerne 
• Unionens nye vedtægter og hvad de betyder 
• Idrætspolitiske emner, herunder Våbenlov, EU 

m.v.. 



DSF Formandsmøde

• Præsentation af DSF’s nye website 
• Orientering om DSF’s kommende baneskydnings 

rangliste 
• Foreningsorganiserede stævneaktiviteter, 

herunder DM’er. 
• Vi afslutter med et oste/pølsebord med lidt vin, 

øl og vand. 
• Forventet slut ved 18 tiden. 



DSF Vedtægter

• 5.4. En medlemsforening har stemmeret til DSF’s 
årsmøder efter følgende regler: 

• Fra 1 til 40 medlemmer giver 1 stemme. 
• 1 ekstra stemme opnås for hver påbegyndt 20 
medlemmer foreningen yderligere har, der kan dog 
maksimalt opnås i alt 5 stemmer pr. forening uanset 
medlemsantal. 
• Medlemsantallet opgøres på baggrund af senest 
registrerede medlemstal i CFR. 
• Foreningen beslutter selv hvordan de opnåede 
stemmer fordeles mellem foreningens medlemmer. 



DSF Dynamisk 
Sektion 1
• Sektionens opgaver er at sikre kontakten med Dansk 

Skytte Union. 

• Sektionen skal desuden varetage følgende: 
• Sektionens opgave er at være ajour med alle 

nationale- og *)internationale regler og 
bestemmelser samt sikre at der er ajourførte 
oversættelser af de internationale regler samt sikre 
internationale godkendelser. *) IPSC varetages af 
IPSC Udvalget. Sektionen skal tilstræbe at der i alle 
discipliner bliver afviklet et Danmarksmesterskab 
samt bistå regioner og distrikter, der ønsker lokale 
mesterskaber. 



DSF Dynamisk 
Sektion 2
• Sektionen skal via DSF-formanden arbejde for en tæt 

kontakt til de internationale forbund og at Danmark får 
den størst mulige indflydelse direkte eller indirekte på 
det internationale arbejde. 

• Sektionen skal i samarbejde med bestyrelsen løbende 
revidere forbundets discipliner således at de er 
tidssvarende. Sektionen skal ligeledes holde sig 
orienteret om nye nationale og internationale 
discipliner. 

• Sektionen skal løbende teste nye programmer både af 
international og national karakter. Sektionen skal 
informere bestyrelsen om nye muligheder indenfor 
sporten. 



DSF Dynamisk 
Sektion 3
• Sektionen kan afholde testskydninger og teststævner 

for at vurdere nye discipliner. Såfremt en disciplin har 
en sådan karakter at den bør komme på programmet 
skal Sektionen udarbejde en rapport til bestyrelsen som 
oplæg til en endelig godkendelse på forbundets 
årsmøde samt i Dansk Skytte Union. 

• Såfremt Sektionen væsentligt reviderer reglementet for 
et af de af årsmødet godkendte discipliner, skal det 
reviderede reglement offentliggøres på forbundets 
webside. Det reviderede reglement kan tidligst træde i 
kraft 3 måneder efter denne offentliggørelse, 
medmindre det inden da godkendes på årsmødet. 

• Våbentekniske spørgsmål, herunder ansøgninger om 
godkendelser. 

• Banetekniske spørgsmål, herunder miljø. 



Dynamisk Sektion, Fmd. Finn Johansen

• DSkyU placerede DSF i pistolsektionen da vi blev optaget som et forbund, det var 
på mange måder en fejltagelse, forskellene er simpelthen for store. 
• Det går efterhånden op for Unist, at det er en uholdbar løsning, så de opretter os 

som en selvstændig sektion, som bliver kaldt DSF sektionen.
• På det første møde med aktivitetsudvalgets formand Paul Erik Sørensen bliver vi 

spurgt om vi har noget imod at sektionen skifter navn til Dynamisk Sektion, det 
havde vi ikke.
• Vi arbejder generelt godt sammen med aktivitetsudvalget, Unist og ikke mindst 

DSF’s bestyrelse. Der har dog været nogle gamle modsætninger og manglende 
tillid imellem disse tre dele af DSkyU, det er vi ved at få styr på, der er både tale 
om gamle personkonflikter og at der naturligvis prioriteres lidt forskelligt, alt efter 
baggrund, men som sagt det er vi ved at få styr på, vi ER unionen ALLE TRE.



Finn Johansen (forts).

• Så meget om historikken, nu til sektionens opgaver:
• Vi er kontaktled imellem DSF`s bestyrelse og aktivitetsudvalget.
• Vi har ansvaret for disciplinerne.
• Vi har ansvaret for Danske mesterskaber.
• Vi skal koordinere uddannelse med DSkyU.
• Vi har ansvaret DSF´s internationale deltagelse i samarbejde med Udtagelsesudvalget.
• Vi rådgiver foreninger i våben og skydebane problematikker. 
• Alle disse opgaver er placerede i udvalg som er oprettet længe før sektionen, det har vi 

ikke umiddelbart tænkt os at lave om på.  Der kan selvfølgeligt ske ændringer over årene, 
så vi får den mest hensigtsmæssige konstruktion. 

• Ud fra disse overordnede retningslinjer er det naturligt at spørge jer, hvad kan sektionen 
gøre for jer? 



DSkyU Vedtægter

• Stk. 2 Hvis en forening er medlem af flere 
forbund under Unionen, skal foreningens 
bestyrelse senest 31.12 året før 
repræsentantskabsmødet meddele Dansk Skytte 
Unions sekretariat hvilket forbund, deres 
stemmer skal tildeles. Foreninger kan i alle 
henseende kun repræsentere et forbund. 



DSkyU Forenings- og 
disciplingodkendelse
• PRS Danmark 
• PRS disciplinen



Våbenpolitik / -lov

• EU Våbendirektiv
• Magasiner
• Korte pistoler
• Haglgeværer manual
• Haglgeværer halv-auto
• Rifler halv-auto
• Blyhagl
• Buck og brennecke


