
Fakta om fusionen med DDS:  

• Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger fortsætter under navnet DGI og overtager de aktiviteter og 

interesseområder, som DDS hidtil har varetaget for skydning og de organisatoriske funktioner.  

• DDS fortsætter som forening med det nye navn Skydebaneforeningen Danmark, som står for 

skydebanefaciliteter, Vingsted Skydebaner og Skyttebutikken. DDS administrationsbygning i Vingsted vil høre 

til Skydebaneforeningen Danmark, men DGI kan frit benytte bygningen.  

• Det administrative personale i DDS, som ikke fortsætter i Skydebaneforeningen Danmark, overføres til DGI.  

• Skydning vil indtage en særstatus i DGI i en ti-årig overgangsperiode. Den decentrale indsats styrkes 

økonomisk de næste ti år for at få flere skyttemedlemmer og flere skyde-aktiviteter. 

• DGI vil arbejde for at udvikle samarbejdet med Dansk Skytte Union.  

• Fusionen kan træde i kraft 1. januar 2013 med 2013 som et indkøringsår. Landsdelsforeningerne skal have 

gennemført en fusion fra den 1. januar 2014.  

Hvorfor - DDS fusion med DGI 

Kulturministeriet vil gennemgå idrættens organisering og økonomi for at undersøge, om man kan fordele 

pengene på en anden måde. Gennemgangen starter i efteråret 2012 og forventes færdig i 2013 med virkning fra 

2014. Det er i den sammenhæng meldt klart ud, at der ikke vil blive givet flere penge til idrætten – de vil blot blive 

”flyttet rundt”, og måske vil andre almennyttige formål også få del i pengene. 

Bestyrelsen har siden årsmødet i marts 2012 undersøgt, hvad dette betyder for DDS og må erkende, at DDS flere 

gange har været nævnt som en såkaldt ”varm kartoffel”, som på nuværende tidspunkt får forholdsvis langt flere 

penge pr. medlem end de øvrige idrætsorganisationer. Risikoen er derfor, at DDS kan blive skåret drastisk 

økonomisk efter Kulturministeriets udredning. 

DGI frem for DIF (og Dansk Skytte Union) 

Da opfattelsen er, at DDS ikke bør stå alene, har bestyrelsen kontaktet henholdsvis DGI og DIF (i praksis en 

sammenlægning med Dansk Skytte Union). 

Ud fra de meldinger, DDS har fået fra de to organisationer, har DDS besluttet at anbefale, at der arbejdes for en 

fusion med DGI, fordi DDS har bedst mulighed i DGI for at sikre indflydelse og for at udvikle vores idræt. Samtidig 

mener DDS også, at DDS kan sikre de bedste forhold for skydningen og skytterne ved, at skydning er 

repræsenteret i begge organisationer. Bestyrelsen ønsker fortsat, at der samarbejdes med Dansk Skytte Union på 

alle relevante områder. 

På nogle måder kan man sammenligne en fusion med DGI med tiden før 1992, altså det gamle DDSG&I. Det er jo 

kun siden 1992 at skytterne – i nyere tid – har været selvstændige. 

Siden 1992 har DGI og DDS været associeret og har samarbejdet på forskellige områder, blandt andet omkring 

landsstævnerne. Derudover er organisationerne struktureret nogenlunde ens med landsdelsforeninger, hvis 

grænser stort set stemmer overens allerede, og hvor flere landsdele allerede samarbejder. 

Overvejelserne har ført til, at DDS’ bestyrelse netop har indledt forhandlinger med DGI om en fusionsaftale, som 

kan virke fra januar 2013 med 2013 som et indkørings år, hvor samarbejdet kan falde på plads. 

DGI er klar til fusion med DDS  

På DGI’s årsmøde var der klar opbakning til en fusion med DDS, De Danske Skytteforeninger. 291 stemte for 

fusionen, fire var imod, mens fire hverken var for eller imod.  

Om fusionen bliver til virkelighed afgøres, når DDS holder ekstraordinært årsmøde den 1. december 2012. 

Fusionsaftalen skal vedtages med to tredjedels flertal, for at den går i gennem. 


