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Forslag til JSF’ repræsentantskabsmøde   
den 24. februar 2019. 
 
 
DSB/ASF stiller dette forslag til repræsentantskabsmødet i JSF 2019 under punkt 6. 
   

Århus den 12. januar 2019  
 

 
DSB/ASF forslår, at der for 2019 – 2020 – 2021 laves et forsøg med 4 træningssamlinger pr. år for de 15-20 bedste jyske 
riffel- og pistolskytter fra 15 til og med 25 år. 
Om vinteren vil det være 10 luftriffel og luftpistol, og om sommeren 25 meter sports-/standardpistol/fripistol og 50 
meter riffel. 
Jyllands Skytte Forbund tager initiativ til, at der arrangeres landsdelsmesterskaber på riffel og pistol, hvor hvert forbund 
skal stille med 1 eller flere hold med 3 skytter på hvert hold i udvalgte discipliner. (Bornholm, Sjælland, København, Fyn 
og Jylland) 
Udtagelse til JSF’s hold vil være den aktuelle DSkyU’s rangliste på riffel og pistol 14 dage før konkurrencedagen.  
Alle medlemmer i JSF kan deltage i udtagelsen til det JSF’s hold. 
På pistol vil det være sportspistol, standardpistol og fripistol om sommeren på 25 meter og luftpistol om vinteren på 10 
meter 
På riffel vil det være helmatch og 60 liggende på 50 meter og luftriffel om vinteren på 10 meter. 
 
Der skal indbydes via forskellige media, så JSF får fat på de unge talenter, der ønsker at dygtiggøre og forbedre sig inden 
for de udbudte discipliner i de forskellige medlemsforeninger. 
Opfyldes alle pladser forud for tilmeldingsfristen, forbeholder arrangørerne sig retten til at tilbyde lejrene til de 
interesserede skytter i en prioriteret rækkefølge. 
 
Der skal udpeges en ansvarlig, som skal stå for tilmelding og gennemførelsen af disse 4 samlinger. 
Den ansvarlige har også opgaven at skaffe nødvendige trænere til at gennemføre de 4 samlinger. 
 
I perioden 2019-2021 stiller DSB/ASF baner og ansvarlig til rådig uden beregning for disse 4 samlinger pr. år. 
De vil blive gennemført i Skytternes Hus og på Vestereng begge i Århus. 
Landsdelmesterskaberne vil også kunne afvikles i Skytternes Hus og på Vestereng i de 3 år gratis. 
 
Der skal i JSF’s budget afsættes 50 % af grundkontingentet til dette tiltag, da disse midler ellers bliver fordelt til R- og P-
sektionen i DSkyU.  
Dette er i hvert fald det, der reelt er sket de seneste år. 
JSF’s bestyrelse kan bevilge yderligere midler, hvis budgettet tillader det for det kommende år. 
 
Midlerne skal gå til dækning af forplejning + omkostninger til gennemførelse af disse samlinger. 
Dette kunne f.eks. være transport og dækning af omkostninger til trænerne og ledere. 
Der regnes med gratis overnatning på banerne.  
Om vinteren på Vestereng og om sommeren i Skytternes Hus eller hvor det nu passer bedst. 
 
Hvis de 50 % og yderligere midler fra JSF ikke dækker omkostningerne, kan der blive tale om en brugerbetaling af 
deltagerne eller deres forening. 
 
Deltagerne skal selv dække transport og ammunition. 
 
På DSB/ASF’s vegne 
 
Finn Danielsen 
 
Begrundelse for forslaget: 
Vi er som foreninger nød til at kunne se en grund til at fastholde, at vi har et JSF. 
DSkyU har ikke kunnet enes om at nedlægge forbundene, og dette må så betyde, at disse forbund må til at lave noget, som 
berettiger deres eksistens. 
Dette er forhåbentligt noget, som kan sætte gang i noget fælles fodslaw, som måske kan medvirke til, at flere finder det 
interessant at være medlem af  JSF og deltage i de aktiviteter som foreningerne sætter i gang og laver. 


