Referat Riffel Sektionsmøde

TID:

Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 18.00

STED:

Korsør

DELTAGERE:

Lars Jepsen(LJ), Niels Laustsen(NL), Poul
Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib
Hansen(IH), Anders Sode(AS)

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde
2. Økonomi
3. Meddelelser fra Næstformanden
4. Meddelelser fra Udviklingsudvalg
5. Meddelelser fra Ungdomsudvalg
6. Meddelelser fra Juniorudvalg
7. Meddelelser fra Veteranudvalg
8. Meddelelser fra 10 m udvalg
9. Meddelelser fra 15 m udvalg
10. Meddelelser fra 300 meter udvalg
11. Meddelelser fra 50 meter udvalg
12. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra forrige møde er udsat til næste møde.
Gamle referater renskrives og lægges på
hjemmesiden efter godkendelse, FB følger op på
dette. Bemærkninger til forrige referater sendes til
FB.
Fremover vil sektion arbejde med 2 typer af
klassifikationsgrad, da det ikke er alt som skrives i
vores referater som skal på hjemsiden eller som
offentliggøres.
1. Uklassificeret - Alle
2. Til Sektionsbrug – Kun for sektion

2. Økonomi


Gennemgang af regnskab

Gennemgang af regnskab fra de sidst 4 måneder.
Holder vi vores budget?
Regnskab se fint ud. Alle holder næsten deres
budget.
Der var en enighed om at vi ønsker at vores
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regnskab er sat op på en anden måde, for at gøre det
mere forståeligt. FB kommer med et udkast til
hvordan vi godt vil have vores regnskab. AS beder
Tommy Sørensen om et møde med FB, for at
snakke om det. FB udarbejder udkast til sektionen.
Synlighed.
Er det i orden at sektionen bruger 8000 kr. på kørsel
til formanden om året til sektionens DM ‘er?:
Sektionen var enig om at det var en god ide, for at
vise synlighed, men det skal kun være formanden
for sektionen. Formanden skal prøve og deltage i
alle vores DM ‘er. Vi var også enige om at der skal
være en synlighedpost i regnskabet for at alle kan se
at vi bruger penge på det.

3 Meddelelser fra Næstformanden


Aktivitetssamarbejde med DGI
(Bilag 1)

Bestyrelsen ønsker at der afholdes fælles DM med
DGI i 2015. Og har bedt os om at komme med
oplæg til hvilke discipliner, hvor det er muligt.
Mest åbenlagt er.
DM 300
DM 15 meter Ungdom (U13 – U15)
DM 50 Meter Ungdom (U13 - U 15)
Der var en gennemgang af sektionens DM ‘er for at
finde ud af hvad der var af muligheder.
De DM ‘er som vi nåede frem til som mulige:
DM 300
DM 15 meter Ungdom
DM 50 Meter Ungdom
Der var også enighed om at ændre vores klasse
programmer til DM for at de passede mere med
DGI.
Ungdom skydning (U13/U15/U17) må ændres så
der kun er 20 skud og med decimal og skydetid på
30 min. for at få plads til så mange skytter som
muligt. På 300 meter er det kun 15 skud og med
decimal og skydetid er 30 min.

På 50 meter ønsker vi 10 stk. skydebaner, som laves
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om i løben af dagen for at tilpasse til antal skytter.
Møde med Jens Bo. Vi vil forslå at det bliver
afholdt den 17/6 eller den 24/6. NL og AS deltager i
mødet.
LJ var imod at vi skyder 300m DM ‘er i Vingsted,
da det ikke er en så god en skydebane, og det vil gå
udover det sportslige niveau. LJ tror ikke det vil få
flere til at deltage.
På mødet med Jens Bo skal vi også høre om DGI
skydestævne (landsstævne) i 2015. Om det muligt at
vi komme forbi og afholde alle unions skydninger
der.


Udtagelsespolitik - SKUD (Bilag 2)

På næste møde i SKUD vil man kigge på vores
udtagelsespolitik. Har vi nogle inputs til det?

De inputs som vi har næste møde i SKUD er:
Vi er enige med Pistol at en top 15 placering for at
komme med til VM/EM er for højt, og vi ønsker at
niveauet skal sænkes
Holdpolitik, vi ønsker en holdpolitik for udtagelser
til EM/VM. Hvis der er et hold som har mulighed
for at få en top 5 placering, skal det være muligt at
der udtages en skytte, som ikke har skudt det point
krav, der er for at komme med, så der kan stilles
hold.
Ved ikke OL-discipliner skal være muligt at købe
sig til EM/VM hvis man kan skyde sig en top 12
placering. Riffel sektion vil stå inde for at dække
udgifter.

300 meter. Det er ikke muligt at have PET på 300
meter. De fleste steder er der er problemer med
miljøgodkendelse.
Debat om hvad det skal koste for at skyde en
udtagelse stævne i SKUD?
Hvem betaler for deltagels til NM?
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Udtagelsesstævner 300 meter

Har ikke kørt optimalt i år. For at det samme ikke
sker igen til næste år, afholdes et møde med Linda,
LJ og AS i starten af november for at planlæge
udtagelse stævner for 2015.
Der mangler dommer til de 2 næste udtagelse
stævner. 14/6 og 19/6
LJ vil spørge om Jørn Erlandsen kan den 14/6.
Skal finde en dommer til det andet stævne.



NM - København

Opdatering om NM.



Stævne-Team

SKUD og Linda ønsker at der oprettes et
stævneteam på de forskelle discipliner, som kan
hjælpe til ved udtagelsesstævner og DM.
Er der nogle som vil påtage sig den opgave?
Der er ingen fra sektionen som vil påtage sig den
opgave. Sektionen støtter op om det da vi synes det
er en god ide.

Bruttoholds fremtid?

Hvad skal der ske med dem?
Der er enighed om at Bruttoholdet skal nedlægges.
De skytter som er på holdet nu forsætter indtil 1.
oktober. Hvorefter holdet nedlægges.
Der skal være mere fokus på at holde spot kurser på
at skyde stående, og lære at skyde i Dansk Skytte
Union.
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4. Meddelelser fra Udviklingsudvalg

Der kommer et møde med hele dansk skytte unions
udvikling udvalg, for at snakke om hvordan vi får
mest ud af DIF fordeling nøgle.
PL laver et udkast til hvilke af aktiviteter i
riffelsektion som kan komme under DIF fordelings
nøgle. PL tager en snak med Jonas om hvad vi kan
gøre for at få mest ud af fordelings nøglen.

5. Meddelelser fra Ungdomsudvalg

Ikke noget modtaget pt..

6. Meddelelser fra Juniorudvalg

Ikke noget modtaget pt..

7. Meddelelser fra Veteranudvalg

IH skal til NM Veteran her i uge 27. de deltager 13
skytter
Division turnering har meget fremgang. Der er 6
divisioner i alt.

8. Meddelelser fra 10 m udvalg

Ikke noget modtaget pt..

9. Meddelelser fra 15 m udvalg

Ikke noget modtaget pt..

10. Meddelelser fra 300 meter udvalg

Deltager i EC Finland, med Carsten Brandt, Rene
Kristensen, Steffen Olsen, Jacob Helding og Lars
Jepsen.
Til EC Danmark i august stiller man fuldt hold.
DM 23.-24. august. Indbydelsen bliver lavet i denne
uge, og sendt rundt i næste uge.

11. Meddelelser fra 50 m udvalg

DM 50 meter afholdes i Vingsted den 30.-31. august
pga. af VM går i gang i starten af september.
FB og AS skriver indbydelsen så den kan komme ud
her i juni.

12. Eventuelt

Fastsættelse af næste møde
I august 2014. bliver meldt ud på mail.
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