
 
De 11 Anbefalinger 
 
 
 
Anbefaling 1:  Arbejdsgruppen anbefaler, at Skydning fra 2024 forbliver en landsplanbaseret idræt. Idrættens størrelse er ét af 
argumenterne. Et andet væsentligt argument er, at rammerne for skydeidrætten er underlagt en kraftig regulering fra 
myndighedernes side. Det kræver en høj grad af ekspertise indenfor bl.a. våbenlovgivning og anden relateret jura, miljøforhold 
og EU-lovgivning. Udvalget skønner, at kun landsplan har ”musklerne” til at samle, opdatere og koordinere denne ekspertise. 
Det skal med i dette billede, at Skydning som noget unikt har fået overdraget Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV) fra 
myndighederne. (Læs den fulde argumentation for anbefalingen i notatet).   

 

Anbefaling 2:  Arbejdsgruppen anbefaler, at alle landsdele også efter 2023 skal kunne varetage  
aktivitetsudvikling, foreningsudvikling og administration i forhold til skytteforeningerne. 

 

 
Anbefaling 3: Arbejdsgruppen anbefaler, at den fornødne faglige/juridiske kompetence til arbejdet med miljø- og våbenområdet 
fortsat skal findes på landsplan. Landsdelene skal dog også besidde viden og indsigt, så de kan vejlede foreninger.  

 

 
Anbefaling 4:  Da myndighedskravene i forbindelse med skydeaktivitet forventes at stige (miljø og våben m.v.), anbefaler 
arbejdsgruppen, at den relevante juridiske kompetence fortsat skal være en in-house kapacitet.  

 

 
Anbefaling 5: Økonomien og traditionen i Skydning gør, at der ofte i landsdelene gives tilskud til stævnedeltagelse, f.eks. til DM. 
Arbejdsgruppen anbefaler, at der fra 2024 findes en model, så der ikke ydes tilskud til stævnedeltagelse.    

 

 
Anbefaling 6: Arbejdsgruppen anbefaler, at landsplan fortsat arrangerer DM’er. De er flagskibet i Skydning og driver hele 
turneringsaktiviteten. Til gengæld anbefaler gruppen, at andre turneringer på landsplan udfases. Vedr. landsdelene anbefaler 
arbejdsgruppen, at de fortsat prioriterer lokal turneringsvirksomhed mellem foreningerne for at styrke fællesskabet.  
 

 
Anbefaling 7: Arbejdsgruppen anerkender, at det nordiske samarbejde har værdi. Af hensyn til en nødvendig prioritering i 
ressourcer og opgaver anbefaler gruppen dog, at landsholds-arbejdet indstilles.  

 

 
Anbefaling 8: Arbejdsgruppen anbefaler, at arbejdet med de nye målgrupper (bueskydning, airsoft og riffeljægere, red.) fortsat 
har høj prioritet, og at der afsættes de nødvendige ressourcer hertil, samt at landsdelene fremover, og i stigende grad, overtager 
udbredelsen af de nye målgrupper.  

 

 
Anbefaling 9: Den frivillige indsats har afgørende betydning for, at skytteforeningerne kan fungere, og at skydning kan 
opretholde sit aktivitetsniveau. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at landsdelene efter fusionsaftalens udløb fortsat har fokus på 
at understøtte foreningerne i at fastholde de frivillige i foreningerne   
 
 

 
Anbefaling 10: Arbejdsgruppen anbefaler, at Skydeledelsen i lighed med de øvrige idrætsledelser ændrer karakter til strategisk 
idrætsledelse. 

 

 
Anbefaling 11: Arbejdsgruppen anbefaler, at skydnings målsætninger og korte beskrivelser redefineres, og at der afsættes 
tilstrækkelige ressourcer til at indfri dem.  
 

 

 


