DGI
Referat af
møde imellem DGI & DSkyU
pistol på landsplan
Sted:

Scandic Hotel Odense, kl. 1700 – 2100.

Tilstede:

Michael Brandt, formand for Pistolafdelingen DGI, Allan Borg, Stævneleder DSkyU, Kristen Trap, Udvikling DSkyU, Claus – Øster Jørgensen,
Kommunikation DSkyU, og Jimmy G. Roed, DSkyU, formand for Pistolsektionen.

Dagsorden
1.

Velkomst ved JGR.
Ref.: JGR redegjorde kort for mødet, hvor hovedteamet var hvordan kan vi få 25 m fælles
turneringen op at stå og hvordan vi kan gøre 15 m fælles turneringen bedre m.v.

2.

15 m turneringen 2015 – 2016 sluttende med fælles DM i 2016.
Ref.: På nuværende er der planlagt en 15 m turnering, der starter op efterår 2015, hvor både
DGI og DSkyU deltager. Problem omkring 3 eller 4 mands hold, og omkring udebane eller
hjemmebane. Dette stævne forsøges kørt i DGI systemet, hvor DSkyU skytter får tildelt
kapnummer, og hvor DGI forsøger at lave 2 afkrydsningsbokse i databasen, hvor der kan
sættes kryds ved DGI eller DSkyU. Michael, Allan og Claus – Ø. finder ud af, om resultaterne kan køres i DGI kapsystem. DGI står for DM, hvor der bliver afholdt en hovedskydning med DGI medaljer og en mesterskabsskydning med DSkyU medaljer.
Ansvarlige: Unionen indkalder til turneringen og står for denne, og DGI indkalder til DM og
står for dette. Ansvarlige er Michael og Allan.

3.

25 m turneringen sommer sæson 2016.
Ref.: Gennemgang af hvordan DGI og DSkyU gør nu, hvorefter der blev fremlagt de forskellige muligheder. Vi laver en fælles turnering sommeren 2016, hvor DGI står for det. Vi
blev enige om at skyde 40 skud efter DGI system, og at der opdeles i kaliber 22 og i grov,
hvor alle skyder mod alle i disse 2 klasser. Der laves specifikke regler for hold. Der laves et
fælles DM efter samme regler. De aftalte regler indskrives i indkaldelsen og udsendes til alle
klubber.

Ansvarlige: Michael og Kristen aftaler det praktiske.
4.

Fælles regler for skydning.
Ref.: Vi er underlagt ISSG og Skyttebogen, hvor Skyttebogen er nemmest at ændre. Styreform og færden er de nemmeste ting at koordinere, hvorfor samkøringen starter her. Overordnet er DGI og DSkyU i gang med at finde ting, hvor vi kan få fælles regler. Input om dette gives overordnet til de respektive sektioner.

5.

Klasseinddeling.
Ref.: Der blev gennemgået begges klasser. DGI har lige fået ændret noget i deres klasser.
Tilretningen er målrettet mod unge, netop for at de skal kunne skyde ens begge steder. På
sigt for at fastholde og tiltrække de unge. Noget er også lavet med henblik på hold. Hvor der
nu er én- og tohånds klasser. Unionen har unge op til udgangen af det 21. år, hvor DGI er
indtil udgangen af det 24. år. Der var enighed om at få tilpasset navnene på klasserne så vidt
muligt ISSF tillader dette.

/ Jimmy G. Roed
DSkyU

