Skydeudvalgsmøde
16. juni 2017 kl. 14.15 i Roskilde
Skydeudvalgsformand Rolf Dejløw, Ken D. Poulsen og idrætskonsulent Kim N. Bay

Referat:
Aktivitetsmøde 2017:
Ingen tilbagemeldinger efter mødet fra deltagerne.
Referatet gøres færdig og udsendes.
Udstyr:
Forslag om udvikling af koncepter for brug af udstyr.
Der er flere modeller og prissætninger i spil, både for foreninger, skoler/intuitioner
og firmaer.
Mulighed for at tilbyde vejleder for igangsætning eller brug af udstyr, sammen
med forening.

Aktiviteter:
Bedsteforældrelejr i Hvalsø
Kim tjekker, om hvorvidt der har været kontakt mellem senioridrætsudvalget og
skytteforeningerne, i forbindelse med skydeaktiviteter på lejren, som holdes i uge
30-2017.
LDM sommer
Stævneudvalget har udpeget Korsør Skf. og Skydebaneforeningen Søskoven efter
udbud, hvor også Fløng havde budt ind.
Indbydelse er udsendt d.d. i nyhedsbrevet.
Tilmelding åbner mandag 19. juni 2017 kl. 20.00.
Klar til DM
Kim forespørger Skydebaneforeningen Søskoven, om de kan lægge baner til arrangementet, som er planlagt til lørdag 9. september 2017. Der arbejdes videre på en
indbydelse.
Målet er træning og fællesskab for alle DM deltagere, med fokus på holdfølelsen
blandt udtagne skytter, med vægt på ungdommen.
Geværterræn kal. .22 LDM
Michael Groot har ønsket forslag fra stævneudvalget for stævnedato, som også
skal være LDM. Skydeudvalget foreslår 7. oktober 2017, som er dagen før langdistance geværterræn LDM i Vigersted.
Kom godt i gang med indendørs
Arrangementet planlægges til lørdag 14. oktober 2017 for Børn-, junior- og ungskytter, både riffel- og pistolskytter. Forslag Ballerup, da de har adskilte skydebaneafsnit. Udgangspunktet er luftskydning.
Kim forespørger på dato og sted
Fejring af landsdelsmestre
19. november 2017 på landsdelskontoret
Kim reserverer lokaler
Tekniktræf - riffel og pistol
22. november 2017, fx riffel i Tuse
15. november 2017, fx pistol i Nykøbing Sj.
Kim forespørger på dato og steder
Klar til DM 15 m
Søndag 11. marts, fx i Fløng
Kim forespørger på dato og sted
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Træneruddannelser under Det Fælles Uddannelseshus
Kim planlægger ud fra undervisernes muligheder.
I 2018 er der planlagt 2 pistolhjælpetræner, 2 riffelhjælpetræner, 1 pistoltræner 1
samt 1 riffeltræner 1.
2017 Træner 2
Vi byder ind på afholdelse 30/9+7/10 af de to ønskede forløb af DFU

Kommende møder:

Skydeudvalgsmøder
Planlægges til 7. august, 11. september, 2. oktober, 6. november, 4 december på
kontoret i Roskilde. Kim indkalder.
Mødestart kl. 16.15.
Skyttemøde
20. september 2017 i Roskilde
Kim booker lokaler og offentliggør dato på web
Aktivitetsmøde
11. april 2018 i Roskilde
Kim booker lokaler og offentliggør dato på web

Kompetencegrupper:

Skydeudvalget genudpeger af alle nuværende medlemmer.
Airsoft og biatlon indstilles til næste skydeudvalgsmøde.
Kim rykker for forslag til disse.
Fællesmøde med kompetencegrupper fastsættes på næste skydeudvalgsmøde

Forretningsorden:

Behandles på næste skydeudvalgsmøde, herunder at finde forslag til det 3. udvalgsmedlem.

Næste møde 7. august 2017:

Dagsorden til kommende skydeudvalgsmøder udsendes senest 4. dage før møder
med bilag.
Punkter til dagsordenen fremsendes løbende til Kim, herunder evt. bilag.
Referent: Kim N. Bay 17-06-2017
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