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Danske Sortkrudtsskytter
Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger
Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund
www.sortkrudt.dk

Dato: 30.10.17
Referat fra opstarts møde i Western gruppen den 29.10.2017.
Sted: Søfælde Sortkrudtsskytters lokaler, Søfældevej 40, 5750 Ringe.
Deltagere: I alt var 10 foreninger repræsenteret. Vestegnens, Tåstrup, Sjællandske, Søfælde, Ribe
Stift, Slesvigske, Sejs- Svejbæk, Djurske, Frederikshavn, Årslev/Sdr. Nærå. Fra hver forening
deltog 2 repræsentanter. Derudover deltog Tony Redmond og Henrik Elmer fra
forbundsbestyrelsen.
Ordstyrer: Martin Ladov.
Referent: Henrik Elmer

Jan Chopart, Søfælde indledte mødet med en opfordring til forsamlingen om at lade tidligere tiders
personlige uoverensstemmelser i Western sammenhæng gå i glemmebogen, og at alle i stedet
fokuserede på at mødet blev konstruktivt og udbytterigt til gavn for westernskydningens fremtid i
Danmark.
Derefter blev alle fremmødte forenings repræsentanter bedt om at fortælle om deres egen baggrund
og visioner for Western skydning.
Der var enighed i forsamlingen om at der først burde nedsættes et Western udvalg, hvis formål og
opgave skulle være at forestå forslag til Western skydnings fremtidige organisering under
Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger. Efter en del snak om hvordan et sådant udvalg
burde sammensættes, kom udvalget til at bestå af: Jan Chopart og Martin Ladov fra Søfælde.
Matthew Scott og Søren Poulsen fra Vestegnen. Allan Olsen, Slesvigske og Peter Lund,
Sjællandske.
Jylland kan eventuelt komme med en repræsentant mere hvis der efter mødet er en som brænder for
det.
Derefter fulgte en længere debat om følgende emner som udvalget skal arbejde videre med:
Hvilket navn skal Western skydning fremover betegnes med? Som nu Western, eller CAS eller
SASS?
Hvilken ”vej” skal gruppen arbejde hen imod? Udvalg under forbundet, eller sektion under
forbundet? Skal der holdes et årligt Round Up møde blandt Western Skytter ved f.eks. det årlige
DM?
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Visioner for Western. Rekruttering af nye skytter.
Specifik beskrivelse af uddannelse af RO1 og RO2 kurser.
Fremstilling af licenskort. Hvor lang en periode skal disse udstedes til? Hvilke krav skal der
eventuelt stilles for at en skytte kan betragtes som aktivt skydende?
Forslag til eventuelle vedtægter for Western gruppen. En eventuel sektions ledelse, hvordan vælges
den? Arbejdsgruppens forslag skal indsendes til forbundsformanden senest den. 7. marts af hensyn
til rettidig udsendelse inden næste repræsentantskabsmøde i forbundet.
Jan Chopart bad alle fremmødte repræsentanter om at skrive sig på den fremlagte kontaktliste.
Denne liste vil fremover blive brugt til information om udvalgets arbejde. Alle har ret til at komme
med input til Western udvalget. Listen skal dog ikke betragtes som et debatforum.
Derudover blev der talt økonomi, SASS håndbog, en overordnet plan for videre udvikling af
Western skydning m.m.
Hele mødet blev holdt i en god og konstruktiv tone. Jan Chopart afsluttede mødet med at takke alle
deltagere for fremmødet, og bad herefter forbundsformanden om at komme med en kort afsluttende
bemærkning.

