Fælles møde mellem skyde-, stævne-, turnerings- og uddannelsesudvalgene i
DGI Midt- og Vestsjælland.
24. april 2017 kl. 17.30 på kontoret i Roskilde
Tilstede:
Skydeudvalgsformand Rolf Dejløw, skydeudvalgsmedlem og stævneudvalgsmedlem Ken D. Poulsen,
Stævneudvalgsmedlem Erik Benée Petersen
Turneringsudvalgsmedlemmerne Maja Groot, Martin Kramer Frandsen og Jon L. Hansen
Uddannelsesudvalgsmedlem Kjeld Karbæk
Idrætskonsulent Kim Bay
Afbud fra uddannelsesudvalgsmedlem Robert Larsen

Dagsorden
Orientering fra formanden
-

-

-

-

Aktivitetsmøde 10. maj 2017 kl. 19.00 på landsdelskontoret i Roskilde
Udvalgene skal ikke holde egen beretning, det bliver en del af den samlede, men input er
selvfølgelig velkomne.
Uddannelse: Kjeld er på valg, Robert på valg på lige år og skal vælges for et år.
Turneringsudvalget: Maja er på valg (ønsker ikke genvalg)
Stævneudvalget: Erik Benée er på valg.
Skydeudvalget: Ken skal vælges på lige år, så skal dermed vælges for et år.
Der opfodres til at finde kandidater til de vakante poster.
Aktivitetsmøde i DGI Skydning 20. maj 2017 i Vingsted, hvem kan deltage i henholdsvis riffel
og pistolmøderne, det er muligt at still med 7 delegerede. Kontakt Kim for tilmelding snarest.
Medlemstal 2016
Der manglede 19 medlemmer for at landsdelen var blevet næststørst, og dvs. 100.000 kr.
mindre i tilskud i 2019.
Mange skytteforeninger mangler synlighed og skiltning. Fokus på faciliteter og synlighed i
2018.
Greve må fx ikke sætte skilte op på skolen hvor deres 15 m skydebane for kommunen.
Mangler ideer til at skrive til pressen, dette giver ofte pote.
Der findes nogle forsvarsbrødre foreninger som ikke er medlem.
Formandsmøde for DGI Skydning på Bornholm med Østlige landsdele.
Fælles afprøvning af 50 meter Nordisk 13. maj 2017 i Søskoven, for at få fokus på skydning på
tid med kommando. Nordsjælland afholdte deres stævne 22. april 2017.
Forsøge at lave et fælles Sjællandsmesterskab fx i Ø-udvalgsregi.
Regnskab 2016, balancerer, da udgifter til tyveri er dækket 100% af DGI Landsdelen, da forsikringen ikke dækkede.
Årsmøde 29. april 2017, skytterne stort set ikke tilmeldt. Næste år må vi arbejde på at få flere
til at tilmelde sig.
Generalforsamling i Skydebaneforeningen Danmark 10. juni 2017. Bilen fyldes op med delegerede fra Søskoven, hvis de vil med.
Bandepakken og EU-loven handler om magasinstørrelsen, Vandelsgodkendelse, Certificering
og procedure for våbenhåndtering. Den endelige pakke afventes.

-

Turneringen og stævner, hvordan synliggøres tilbud og i god tid. Stævneudvalget og turneringsudvalget rykker foreninger til sæsonener for at få planlagt i god tid. Dalendende tilmeldte hold i det vestsjællandske områder.

Tilbagemelding af udvalgenes gennemgang af retningslinjer ol.
-

-

Turneringsudvalget har udarbejdet nye turneringsregler gældende pr. 1. april 2017
Stævnerne som udbydes pt. fortsætter i antal og typer. LDM udbydes med 1-2 skydesteder,
afhængig af størrelse på skydebanen.
Kåring af årets landsdelsmestre, gerne på alle discipliner, så der er noget at se frem til og dyste imod. Oplæg med sammenkomst efter sæsonen. LDM listen er sat på hjemmesiden, så
der er noget at se frem til. Stævneudvalget udpeger terrænstævnerne og evt. biatlon ol.
Præmiepolitik, gavekort til børn og junior erstattes med pokal. Evt. lodtrækningspræmier.
Træf for alderssvarende skytter ønskes
Tilskud, fællestransport er udgået og fjernes. Kursusaktivitet fjernes. Hjælperbetaling bibeholdes men kun for markører under 18 år og til DGI’s gældende kørselstakst.
Afregning stævner justeres fra år til år, blandt andet efter deltagerantallet og åbningsdage
stævneudvalget ønsker stævnerne udbudt i, men også ud fra tidligere år og aktiviteter.

Planlægning af vintersæson 2017-2018 og ønsker til budgetlagte aktiviteter for 2018
-

-

Voksensamlinger med træning for øje
Aktiviteter generelt som i 2017
Træningsseancer på forskellige tidspunkter og varighed, målrettet både børn, junior, ungdom
og voksne.
Trænerbank Øst Danmark
Udbud af uddannelser udarbejdes af uddannelsesudvalget og Rolf, blandt andet ses der på
stationschefkursus til terræn, banekommandørkursus, foreningsinstruktør, introduktion til
pistol og riffelskydning. Hyldevarer der kan bestilles af foreningerne ud fra et katalog eller udbudte kurser.
LMD riffel uge 11-2018 og pistol uge 5-2018.

Referent: Kim N. Bay – 28.04.2017
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