Fællesmøde mellem skyde-, riffel- og pistoludvalget
den 2/3 2016
Deltagere:
Frank Lyngsø, Sigurd Jensen, Maja Groot, Jon L. Hansen, Erik Benée Petersen, Jim Poulsen og Henrik Güsmer-Riggelsen samt idrætskonsulent Kim Bay.
Afbud:
Kjeld Karbæk
Godkendelse af dagsorden.
Status KAP, oprydning fra landsplan.
Jon orienterede om planerne om de oprydning i SOK data der er planlagt fra landsplans side.
Hos os er der 3.000 skytter der står til at blive slettet, fordi de ikke er klassificeret eller fordi de
ikke har en ”valid” fødselsdato. Dette vil ske på næste søndag.
Kim sørger for en officiel ”klage” om ikke andet for at få flyttet deadline. Nordsjælland og Storstrømmen er også med på som afsender til denne klage.
Der er lidt udfordringer med tilmeldinger til DM – udvalgene har problemer med at åbne tilmeldinger når de ligges ned i DropBox’en som Outlook filer. Kontoret bedes fremover ligge disse ned som
PDF’er.
Opfølgning på 15m LDM, forslag til tilretning af udbud for næste LDM 2017.
Der var 31 færre hoveder på cal 22 riffel og 15 færre på luft riffel. Korsør Skytteforening har fået
meget ros for arrangementet fra skytterne.
Ugen som LDM riffel lå i faldt lidt sammen med vinterferie for nogen og sammen med stævnet i
Ringsted. Jon foreslår at vi fremover ligger LDM i weekenden før børne DM.
Konklusionen er, at vi til næste år ligger LDM Riffel i uge 10. og lader LDM pistol ligge i uge 5.
Stævnerne skal holdes i én weekend og med en eller flere hverdage inden denne weekend. Hverdagene skal så vidt muligt være forskellige aftner de to steder.

Status pistolaktiviteter, pistolterræn, 25 m turnering
Der mangler hjælpere til pistol terrænstævnet i Igelsø 16. april 2016. Henrik undersøger om Svinninge kan tage køkkenet og forventer at kunne finde 4-5 hjælpere mere til stationschefer. Erik tager fat i de øvrige aktive foreninger og tager fat i Kjeld og hører om han har nogen i hans kontaktliste der vil kunne hjælpe.
Berit laver oplæg til indbydelse for 25 meter turneringen og sender til pistol udvalget som oplæg.
Jim er nervøs for deltagelsen hvis der bliver fri tilmelding for foreningshold ved DM.
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Status riffelaktiviteter, terrænstævner lang + cal. .22, 50 & 200 m turnering
Der er terrænskydning i Vigersted Skærtorsdag, der mangler lidt skiver – Sigurd har bestilt, men
har ikke fået svar.
Cal 22 terrænstævnet i Igelsø er udfordret af at der ikke er plads og tid til skydningen sammen
med pistol. Vi undersøger i stedet muligheden for at holde stævnet i Tuse – Jon kontakter Erik Jensen.
Turneringerne, sidste runde er planlagt til samme uge som LDM – det er måske ikke den mest heldige. Sidste runde ændres til uge 32 og 34. (LDM er i uge 33). Børnene og junior samt hjemmebane skal skyde i uge 32.
Turneringsreglerne forslås ændret – Jon gennemgik forslagene. Reglerne tilrettes til sommersæsonen. I regelsættet markeres de nye regler med så det er tydeligt hvad der er ændret. På pistol
konsekvens rettes reglerne omkring skydning på for- og bagkant, så de bliver ens med reglerne på
riffel. Jon laver disse rettelser.
Kim retter turnerings indberetningsskemaerne så de bliver mere brugervenlige.

Ny organisering af udvalg, status på tværgående triologi model – flere løfter mere.
Frank gennemgik oplægget fra sidste møde som blev diskuteret og tilrettet.
De ”faste udvalg” vil består af Skydeudvalget med underudvalgene Turnering, Stævne og uddannelse. Herunder kommer yderligere undergrupper.
Kim noterede mulige emner til de forskellige poster.
Status skydeudvalgets aktivitetsmøde 11. maj 2016
Afholdes i Sorø kl. 19.00 – øl og vand under arrangementet og en franskbrødsmad i løbet af mødet.
Punkter til dagsordenen:
-

-

-

Udvalgets beretning
Diskussion og regler for turneringer
o Forslag til ændringer i turneringerne bedes indsendt senest 14 dage inden mødet
o Der vil være en afstemning om forslag til ændringer, som indstilles til turneringsudvalget.
Valg
Eventuelt

Næste møde
13/4 kl. 17.30 i Holbæk.

Side 2

Øvrigt
Kjeld Karbæk har meldt dette ind (Kjeld var syg og havde derfor indsendt dette):

Jeg er i kontakt med Knabstrup Skf. om en dato for et pistol-opfølgningskursus på træneruddannelsen i oktober. Ligeledes har jeg indledt de første planer for et kursus i terrænskydning med pistol.
Vi har planlagt pistolterrænstævne i Igelsø 1. oktober. Det er imidlertid samme dag, der
er Danskertræf i Lønsboda. Kan vi flytte en uge frem eller tilbage?
Vedr. flytningen af skydningen af Igelsø skydningen – Erik ser i kalenderen og kommunikere med
Kjeld.
Udvalgene kan fortsætte møde sammen eller hver for sig i mødelokalerne.

Skydeudvalgsmøde kl. 19.30-21.30: (Frank, Sigurd, afbud fra Kjeld)
Godkendelse af dagsorden
Dyrskue 2016, beslutning ud fra tilbagemelding fra Nordsjælland, Bekræftelse af skyttebutikkens
deltagelse, hardball med indskud.
Nordsjælland er stadig med – Kim tjekker dog op igen i morgen.
Kim laver et budget for deltagelsen – kan vi stadig deltage i/på Dyreskuet inden for det afsatte
budgettet fortsætter vi planerne.
Status uddannelse, P-UNG riffel & pistol retningslinjer, projekt voksen, pistolterræn spotkursus,
Knabstrup opgradering.
Det giver gode tilskud når vi afholder kurser af en hver art.
Vi vil gerne have lavet en plan for kurser for det kommende år – Frank tager fat i Kjeld.
Der var planlagt et ”SKV” kursus – kurset er udskudt da ham der skulle have deltaget fra politiet
netop er stoppet.
Kim arbejder videre med tema kurser i for forenings ledelse.
Ansøgninger til SKBF DK, Albertslund + Slagelse + Høng
Alle 3 ansøgninger er vedr. teknisk bistand og de godkendes alle.
Status SPOTA, Skydeskole, Seniortræf, træner uddannelse FUH, træningskultur, Synlighedskampagne (reduceret pris for lån af IR våben/pr-trailer af foreningerne som indgår samarbejde)
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Skydeskole – Kim planlægger et møde i Gimlinge vedr. planlægning af skydeskole.
Senior træf – Kim har haft fat i flere foreninger og har fået enkelte positive tilbagemeldinger.
Træner uddannelse, Kim har lidt udfordringer med at få positive tilbagemeldinger fra trænerne i
uddannelses huset – bolden er sendt videre til landsplan.
Træningskultur, vi prøver at sætte et arrangement i søen – Kim undersøger muligheder.
Synlighedskampagne, hvis vi kan lave partnerskaber/samarbejde med skytteforeningerne, besluttes det at kontoret kan udleje vores udstyr til reduceret pris.
Status biatlon, Udstyr, faldmål, trailer, inspirations dag, stævner
Der er ca. 15 tilmeldte til arrangementet i weekenden.
Der udarbejdes materiale til løbeforeningerne (og andre interesserede ikke skytter) hvor hele konceptet bliver præsenteret – også indeholdende en ”stævne kalender” – så de interesserede kan se
at der rent faktisk allerede er en aktivitet i gang.
Vi har modtaget det bestilte materiale, faldmål mm. Trailer mangler pt., Kim undersøger nærmere
på en lukket model pga. løst udstyr.
Kim har haft kontakt til en rulleskiløber – der fortæller at der er meget interesse for biatlon i deres
kredse.
Kim har haft kontakt til Kjeld Pedersen vedr. en mulighederne for indretning af trailer. Kjeld har
endvidere undersøgt om han kan lave faldmålene billigere – det kan han ikke.
Der har været kontakt til en mountainbike forening, som har interesse i en cykel biatlon.
Vi skal have fundet foreninger der ikke holder biatlon stævner eller har biatlon aktivitet men som
kunne være mulige skydetrænings steder. Kim ser på dette efter mødet i weekenden. Der skal laves materiale der sætter foreningerne i stand til at undervise de eventuelle personer der dukker op
med det formål at skyde biatlon. Det materialet der udarbejdes til løberne skal bruges som indgang
til skytteforeningerne, således at de interesserede kontakter kontoret som herefter kan henvise til
skytteforeninger og samtidige forberede foreningerne på at der dukker nogen op. (Og måske
hjælpe foreningerne – hvis der kommer et stort rykind). Der kan eventuelt ”certificeres” foreninger
til at tage imod skytterne ved et mini kursus.
Status Hardball, Udstyr, mangler sigtemidler, kompetencegruppe
Der mangler sigtemidler på udstyret
Kim prøver at nedsætte en arbejdsgruppe så vi kan komme i gang.
Status Landsstævne 2017
Vi har ikke budgetteret med omkostninger til dette i 2016.
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Kim følger op på hvad DGI som helhed gør.
Status Foreningskontakt, orientering af idrætskonsulenten og udvalg
Kim berettede om forskellige kontakter og aktiviteter siden sidste møde.
Kjeld deltager i Værslevs generalforsamling i weekenden.

Årsmøde DGI Midt- og Vestsjælland 16. april 2016

Økonomi
Vi havde 84 t.kr. i underskud i 2015.
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