Referat fra Skydeudvalgsmødet
mandag 1. oktober 2018 kl. 16.30 på kontoret i Roskilde
Deltagere, Rolf, Mette, Ken og Kim.
Punkter til dagsorden
1. Godkendelse af referat
OK
2. Bordet rundt, siden sidst – Rolf, Ken, Mette, Kim
Ken, intet ud over punkterne længere nede.
Mette, stort regnskabssystem og budget gennemgået med Kim, svært at få overblik.
Fortsat input til grejpuljen modtages.
Rolf, deltaget i 80 års jubilæet som åbent hus 22. september. Ny formand Allan indkaldes til møde om fremtidig DGI aktivitet på området, herunder den gamle aftale om geværterrænskydningen.
Kim
Siden sidst
SKV seminar med 31 delt, Vestegnens Politi ej mødt
Kalender, nu klar til tryk
Netværksmøde ØST, Trænertræf rykket til 26/11
Skyttemøde 25 deltagere
Holdturnering, Knabstrup udtrukket fra sommersæsonen. Valgte Pistol. Spørgsmål om
hvordan der udtrækkes. Ken forklarede. Ved denne metode kan vindere adviseres og
deltage for foto og overrækkelse, ved lodtrækning på mødet er det ikke sikkert deltagende forening er til stede.
Tilmelding DGI årsmøde 3/11 Ken og Kim deltager og tilmelder selv, samt debatmøde i
Roskilde 24. oktober Rolf deltager, samt i formandskandidatmødet 8. oktober 2018 i
Ringsted.
Skydebanesager
Skydebaneforeningen Søskoven /Sorø Skytteforening
Karlslunde Skf.
Greve Skf.
Roskilde Skf.
Foreninger
Jubilæum i Holbæk, Ken, deltager, Kim laver gavekort Ej hørt mere pt.
Kalender, foreninger kan få medsendt indbydelse, flere har indsendt.
Seniortræf i Svinninge med 17 delt + to nye på Ken
LDM 15 m udbud, pt. Tuse
LDM biatlon 21/10, med Ballerup Biatlon flyttet fra 20/10, har stadig ikke modtaget
data til indbydelsen. Vi stiller med tidtagning. Hvor lang tid skal vi vente?
Træneruddannelser
Hjælpetræner riffel 13/10 i Skovbo – 9 delt pt.
Træner 1 pistol i Asnæs til november – 2 delt pt.
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Synlighed
Havdrup/Solrød med i idrætsmåneden på to skoler, over 103 + 112 delt.
Åbning Kildegaarden 116 skydninger
Store Rulledag 600-700 delt med Skiforbundet/Ballerup Biatlon
Ringsted Buesport og Biatlon 5 IR rifler, 26IR+bue + 31 bue/16 IR delt.
Skydesportens Dag, 13 foreninger tilmeldt. Åbent for løbende tilmelding. Postkort og
plakater fremsendt, beach flag ej modtaget pt. Vi laver pm og Facebook opslag op til.
Målstyrring
Nye områder fra 2019, blandt andet oplæg med foreningsbesøg og netværksmøder. Se
udskrift sendt fredag. Sender oplæg på mail efterfølgende
Relations styrke
Grønne 26, Gule 28, Røde 35
20 foreninger har ingen point, flest garderfor ol.
3. Netværksmøde ØST 6/10 i Roskilde – Status – Rolf
4. Formandsmøde 27/10 – Oplæg til emner og deltagelse af? – Rolf
Indbydelse ej modtaget pt. Rolf, Mette og Kim tilmeldes.
5. Skyttemødet 19/9 – opfølgning – Ken
25 deltagere fra 13 foreninger. Besøg fra Noppenau fra skydeledelsen. Møde gik efter
planen. Planlægges til samme uge i 2019.
6. Skydesportens Dag 13/10 – status – Kim
13 foreninger tilmeldt, flest foreninger på landsplan,
7. Fejring af landsdelsmestre 18/11 – status – Kim
Pokaler bestilt til landsdelshold
Mangler LDM geværterræn og biatlon.
8. Fokus på uddannelse – oplæg – Rolf
Trænertræf, start med fokus på trænerguiden, næste mere med forskellige områder
man kan gå til.
Vejledere, kendt fra gymnastikken. Vejledere afregnes. Kan vi bruge det i skydning.
Projekt Kort, ønskes flyttes ud i landsdelene.
Kan vi få planlagt nogle datoer til træningssamlinger hvor skytterne kan mødes på
tværs af foreningerne.
Instruktør bank, målrettet udøveren (Skytten)
Klar til DM
Træningssamlinger
Skyttekurser for unge
Skydning på tid / Ny måde
Fadder til geværterrænskydning
Tematræning
Vejlederbank, målrettet trænere og instruktører i egen forening
Træningsvejledning med ”kaniner”
Træningsplanlægning
Trænertræf
Mental forberedelse til stævner (DM)
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Det Fælles Uddannelseshus (DGI – DSU)
Hjælpetræner R&P
Træner 1 R&P
Træner 2 R&P
Skydeleder
9. Proces om ”Skydning på vej mod 2013” – proces – skydeudvalget
Fortsat fra sidste møde, indsnævret til 4 overordnede indsatser, som der er valgt at arbejde videre med, også som oplæg til ØST-mødet.
10. Næste møde
Mandag 5. november 2018 kl. 16.30 i Roskilde.
Fokus på Økonomi
Referent: Kim
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