Referat Riffel-Sektions Møde

TID:

Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00

STED:

Fangel Kro & Hotel
Fangelvej 55
5260 Odense S

DELTAGERE:

Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib
Hansen(IH), Anders Sode(AS) Hugo Andresen(HA), Anette
Andersen(AA). Afbud Niels

DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi
Opfølgning fra sidste møde
Meddelelser fra Næstformanden
Meddelelser fra Udviklingsudvalg
Meddelelser fra Ungdomsudvalg
Meddelelser fra Juniorudvalg
Meddelelser fra Veteranudvalg
Meddelelser fra 10 m udvalg
Meddelelser fra 15 m udvalg
Meddelelser fra 50 m udvalg
Meddelelser fra 300 meter udvalg
Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Gennemgang af referat fra sidste møde. Ikke nogen kommentarer. Referat godkendt

2. Økonomi
Gennemgang af regnskabet fra de sidst 2 måneder. Holder vi vores budget?
Ikke nogen kommentarer, ellers ser det fint ud.

3. Opfølgning fra Sidst møde
3.1. Hvordan gå det med FB udkast til et nyt ” forståligt regnskab”?
FB har været i kontakt med Tommy Sørensen, og er blevet enig om at regnskabet vil få ændret
enkelte tekster så det bliver tilpasset sektionens aktiviteter. Træder i kraft 1/1 2015.
3.2. Hvordan gå det med PL udkast over aktiviteter i riffel-sektionen som kan komme ind under DIF
fordeling nøgle
PL har et møde med Jonas(Udviklingskonsulent). Hvor de vil gennemgå hvad vi har af aktiviteter
som kan komme under DIF nøglen
PL forventer at sende noget rundt inden for en uge om DIF fordelingsnøglen. (Light Version af DIF
Fordelingsnøgle sendt rundt den 20. august)

4. Meddelelser fra Næstformanden
4.1. Ny fordeling af arbejdsopgaver
Arbejdsopgaver blev gennemgået i det oplæg fra HA og AS. Der blev besluttet at:
HA er med til unionstyrelsen i det omfang helbredet tillader det. AS er med på sidelinjen frem til
31/12 2014
AS er sektionens mand i skud HA er med på sidelinjen frem til 31/12 2014. Derefter er AS
sektionens repræsentant i skud. På sigt ønsker vi at den person som er i SKUD, ikke er en person
som er med i et underudvalg.
HA indtræder snarest mulig i udviklingsudvalget, der aftales nærmere med Poul Lamhauge og
Benny Thomsen. Udviklings udvalgets fokuspunkter:
Træningslejre. Uddannelse af skytter til at træne mere prof. Afvikling og præsentation af
mesterskaber. 15m turnering. Et nyt koncept til opfangning af skytter til regionscentre og
landshold.

Turneringer sammenlægges så senior og ungdom køres af de udvalg de hører under 15/10/50 m.
Oldboys skal vi lige overveje om de skal inde under de andre turneringer.
AS sender et jobopslag ud på opgaver i 15 m turneringen og ranglisten så den kan bevares
Sektion mangle en webmaster, sekretær, indkaldelse til møder i sektion, en som følger op vores
opgaver i sektion. AA spørge Claus Andersen om han vil være Webmaster for riffel-sektion. AS
stå for indkaldelse til møder og står for de praktisk ting med møder
Der skal findes en mand til 300 meter udvalget (under Lars) som kan arbejde med udvikling af 300
meter, så der kan komme flere og skyde 300 meter. Lars er meget positiv over for at der kommer
en person ind som kan hjælpe med at komme med noget udvikling. LJ og AS aftalte at finde en
nye person her til efteråret. LJ sender det oplæg Rene Kristensen har lavet om at få flere skytter til
at skyde mere 300 meter.
4.2. Ønske fra SKUD
SKUD ønsker at det er skud-formand for riffelsektion, som har det overorden ansvar med at få
planlagt udtagelse stævnerne på 10,50,300 meter.
Blev diskuteret, og man kom frem til at det var bedst at der kommer et møde imellem
sportschefen og de forskelle udvalg så man kan planlægge det sammen. 50/300 meter i november
og 10 meter i juni.
4.3. Møde med DGI skydning om fælles DM i 2015.
NL og AS har været til møde med DGI Skydning, og der var en god dialog og vi har aftalt at vi vil
prøve at afholde de her DM sammen i 2015.
DM 300 meter 11.-13. september 2015
3x40 fredag eftermiddage/aften
3x20 lørdag
60 liggende søndag
Mødet med DGI skydning om 300 meter DM. Ønskede LJ at være med på for at sikkre at
skydning bliver som den skal være.
DM 15/50 meter Ungdom.
15 meter 14. marts.
50 meter 11.-13. september
DM ungdom skal DGI lige vende tilbage, om der er plads til at vi også kan komme til. Den mulighed
vi talte om er at vi kan komme til mellem klokken 17-18 for at skyde. Såfremt at vi kan afholde
vores DM samme med den, skal der laves et oplæg til hvordan det skal afvikles.
Samarbejdet om at få lavet en fælles kalender over vores forskellige aktiviteter så de ikke er i
samme weekenden.

4.4. Informationsdag om Skydesportens aldersrelaterede (Bilag 1)
AA, FB, IH ønsker at deltage. AS tilmelder dem.
Riffel-Sektion vil også opfordre Linda til at der kan komme en informationsdag mere for at få så
mange med som muligt. AS skriver til Linda
4.5. Turneringssamarbejde DGI Skydning og Dansk Skytte Union
Mailen fra DGI Skydning UP blev gennemgået og diskuteret.
Det blev besluttet at meddele dem at vi kun ønsker at deltage såfremt der var en fra DGI Skydning
Riffel-Udvalg med i det.

5. Meddelelser fra Udviklingsudvalg
Ikke nogen kommentarer

6. Meddelelser fra Ungdomsudvalg
Der var en status 10/15 meter turneringen

7. Meddelelser fra Juniorudvalg
Ikke nogen kommentarer

8. Meddelelser fra Veteranudvalg
Har været til NM. Og det gik super godt. Med en masse medaljer. Og er næsten op på 150 tilmeldte.
Næste år skal det afholdes i DK.

9. Meddelelser fra 10 m udvalg
9.1. Datoer fra EM udtagelse stævner er:
LF-Open 5.-7. december og BPI/Lind 10.-11. januar.
9.2. Dommer
Det er svært at finde dommer til de forskelle DIF kampe. AA og AS vil prøve at skrive til
Dommerudvalgt for at høre om de kan hjælpe med at finde nogle.
9.3. DK rekord på 10 meter luft.
Astrid Steffensen har skudt nye dansk rekord på 10 meter luft. Peter Hansen og AA har indsendt
anmeldelse til unions kontoret, men de har ikke modtaget den, så der skal laves en nye.

10.Meddelelser fra 15 m udvalg
Ikke nogen kommentar

11. Meddelelser fra 50 m udvalg
Ikke nogen kommentar

12.Meddelelser fra 300 meter udvalg
12.1.

EC Danmark 2015

Det blev besluttet at riffel-sektion vil ansøge om at afholde et EC stævne i 2015. 300 meter
udvalget står for det. AS har kontrol med at alt går rigtigt til. Rengskab skal køre efter bogen. Og
alle udgifter og indtægter skal ind over unionskontoret.
LJ og AS skriver til Tommy at man ønske at afholde et EC 2015, Som så skrive til ECS
Hvis Stævnet giver overskud skal penge bruges på EC stævne i 2015. Penge skal fordels lige
imellem militær og civile skytter.
Beslutning om at afholde et EC i Danmark tages for år til år.
Der var en snak om at vi skal huske stadig og have fokus på at alle bidrager til den store
fælleskasse i sektion. Og man ikke kun skal tænke på sit udvalg. Fællesskab!!!

12.2.

DM 300 meter

Pga. af for få tilmeldt til DM. Overvejer man at ikke at gennemføre de klasser hvor der kun er 1
skytte tilmeldt. Da det vil give et underskud på ca. 1500-2000 kr. i alt.
Der bliv beslutett at DM 300 meter godt må give et underskud på 1500-2000 kr. Så man kan
gennemføre alle klasser.

13.EventueltS
Fastsættelse af næste møde: Engang i efteråret
FB kig på at lave en mail/kalender hvor man få påmindes om hvor man skal afflever forskelle ting.
Handleplan skal gemmengårs på næste møde, da den udløbe efter VM i Granada
FB vil lave fælles tilmelding skema, til DM. Som folk brug ved tilmelding

