Skydeudvalgsmøde 11. september 2017 kl. 16.15 i Roskilde

1. Gennemgang og opfølgning af seneste referat
OK, kalenderen er næsten klar, mangler et par svar fra foreningerne, så onsdag sendes den til
grafikeren.
Punkterne Synlighed og Forretningsorden udsættes til næste skydeudvalgsmøde.
Data på bue interesserede fra Rolf sendes til Kim for registrering.

2. Status på Skydeudvalgets igangsatte aktiviteter
a. Klar til DM sommer 10/9
Elisabeth underviste på det mentale/teoretiske og Ken underviste i det praktiske.
De unge var tilfredse med forløbet i Holbæk.
Der skal være en standplads pr. deltager/skytte til denne type arrangement.
Ken og Elisabeth evaluerer forløbet til brug for næste gang.
Vi skal undgå at blande børn og voksne skytter sammen til sådanne forløb.
b. Skyttemøde 20/9
Ken gennemgår overordnet turneringerne og turneringsreglerne.
Ken gennemgår overordnet stævnerne og udtagelsesreglerne.
Kim gennemgår nye aktiviteter som er sat i søen af skydeudvalget
ØST samarbejde: Kunne fx være Foreningshold med shoot-out, Nordisk Program 50 m
fællesstævne, Trænerbank, Uddannelser.
c. Kom godt i gang med Indendørs 7/10
Kl. 10-14 for BK & Jun med luftvåben, riffel eller pistol.
Der skal være en frokostpause med en frokostbolle og lignende.
Kildevand, kaffe og the
Tilmeldingsfrist 1 uge før
8 pistol + 8 riffel eller det antal som passer med antal standpladser
Forældre/træner skal ligeledes tilmeldes i forhold til forplejningen.
Kim arbejder videre med indbydelsen sammen med Ballerup Skf.
d. Teknik og træf pistol 16/11
Kl. 18-21 i Nykøbing
Målgruppen er den letøvede, ej helt nybegynder og ej topskytten
Fokus på skydeteknik og skydestilling samt våbentilpasning
Aldersgruppe fra junior og ældre
Forplejning, sandwich eller hvad Nykøbing ellers har mulighed for.
Målet er at den enkelte skytte skal blive bedre med tips, tricks og justering.
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e. Fejring af Landsdelsmestre 19/11
Eftermiddagskaffe og kage
Hædring af den enkelte med diplom
Kl. 14-16.30
Aktivitet kl. 14-15, Rolf og Kim arbejder videre på denne del
Kaffe 15-15.30
Hædring kl. 15.30-16.00
f. Teknik og træf riffel 22/11
Samme som pistol teknik og træf
På vej til stillingsskytte som udgangspunkt
g. Klar til DM 15 m 11/3
Samme som efterår 2017, med tilretninger efter evalueringen.
h. Aktivitetsmøde 11/4
Kl. 19-21.30, kaffe og kage.
3. Procedure for referater
a. Diskussion om det offentlige indhold af orientering og vedtaget indhold og lukkede sager. - i skabelon?
Hvis referater har personsager, igangværende udviklingsområder eller aktiviteter med fx
brainstorm, skal dette ikke fremgå af åbne referater, da sammenhængen kan være vanskelig for udenforstående at tolke på.
4.
a.

Orienteringspunkter
Ej behandlet

5. Økonomi herunder
a. Afslutning bueskole og nye situation vedrørende buekoncept.
Kompetencegruppen i bue udvides, da landsplan også kommer ind over, og vil benytte
vores kompetenceudvalg.
Rolf taler med Martin fra DGI Skydning om pilotprojektet, med hvilke forventninger de
har udover det ønskede til konceptarbejdet.
Afregning af Ringsted Bueskoler til fordeling blandt deltagende foreninger, op til tilskud
modtaget af kommunen. Kim gennemgår tallene og laver opstilling af evt. restbeløb.
b. Aktiviteter, anskaffelser, støtte og hensættelser for hele året.
Synliggørelse af DGI sammen med skytteforeninger ifbm DGI arrangementer. Fx beachflag, roll-up eller lignende.
Indretning af trailer med IR og bueudstyr
Følges løbende op efter DM afregningerne er i hus
c. Gennemgang af budgetlagte aktiviteter for 2018
Der skal tilføjes budgetposter under Event samt Nordisk på 50 m til sommerstævnerne.
DM tilskud forventes beskåret men først fra 2019, da det er den største post i budgettet
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for den enkelte skytte. Tilskudsoversigten tilrettes til aktivitetsmødet som holdes i foråret 2018.
Oversigten med budgetlagte aktiviteter blev gennemgået og tilrettes af Kim.
6. Status vakante poster
a. Skydeudvalget
Vi spejder stadig mod det tredje medlem. Tidligere ønsket liste var ikke fremsendt til skydeudvalget. Kim forsøger en gang mere.
b. Turneringsudvalget
Vakant post ønskes udfyldt så snart som muligt. Vi ser efter mulige emner snarest.
7. Eventuelt
Husk, næste møde 2. oktober 2017 kl. 16.15 på kontoret i Roskilde og fremsendelse af
indhold til dagsordenen.
Rolf: Hvordan skaffer vi skyttenumre til bueskytter og biatleter?
Referent: Kim N. Bay, 15. september 2017
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