Referat fra
Pistolsektionsårsmøde
Mødet afholdtes:

Hotel Storebælt
Søndag den 13. marts 2016 kl. 0900 til kl. 1130.

Velkomst ved Formanden for Pistolsektionen. Takkede for det store fremmøde.

1.Valg af dirigent: Sektionsformanden foreslog på sektionsbestyrelsens vegne at Henning Grevelund blev valgt som dirigent. Henning Grevelund blev valgt med akklamation
2.Sektionsformanden aflægger beretning:
Efter Årsmødet drejede det sig om at få styr på arbejdsopgave fordeling. Ret hurtigt fandt vi ud af,
at Kristen skulle stå for, DM 25 m, sommer DK-sommerturnering, ansvaret for Ranglisteregler og
kalender, ligesom kristen skulle være Pistolsektionens mand i Dommerudvalget, samt på længere
sigt skulle stå for at få uddannet nationale Pistoldommere.
Allan Borg skulle tage sig af DM 10 og 15 m samt Vinterturneringerne.
Claus Øster trådte til og overtog Kommunikation, idet det efter Årsmødet ikke var muligt at få kontakt til Claus Andersen, hvorefter Claus gik i gang med at få styr på hjemmesiden. Han løb samtidig
ind i det problem, at DSkyU skiftede program til hjemmesiden.
Internationalt og Nationalt:
ISCH Hannover, hvor Frederik fik en flot placering, guld på 10 m pistol og på fripistol.
Frederik m. fl. deltog i Suhl i Junior Cup i juni måned. Skytter i EM 10 m luft i Arnhem i Holland,
hvor Frederik Larsen fik en god placering tæt fulgt af Marcus Errebo. DM 10 m i Lind havde meget
fin deltagelse, hvor Pia Villemoes vandt guld i damesenior, Christina van Elzelingen vandt guld i
damejunior, Marcus Errebo vandt guld i herre, Frederik Larsen vandt guld i herrejunior, Københavns PI vandt hold dame og Maribo vandt hold herre.
DM på Vestereng Skyttecenter, Århus, Lapua cup 25, Allan Gejl vandt både i grov og standard pistol,
fin deltagelse. DM 15 m standard og fripistol, hvor Allan Borg vandt fripistol, Frans M.
Sørensen vandt herre standard, Dorte Thorsen vandt dame standard og Jan Dovolil vandt
både standard og fripistol for veteraner. Også her var der fin deltagelse. Marcus med træner blev
sendt til WC i Gabala, ligesom han havde været i München for egen regning. Han havde en reel
medalje chance, hvilket var længe siden nogen pistolskytter havde haft. Gav god international erfaring. Marcus skød 284 og 204,5 til finalen i LF open, hvilket er fantastisk flot.
Vi har fået afviklet vinterturneringen, diverse DM’er og Udtagelsesskydninger, men stor indsats fra
Kristen Trap og Allan Borg.
Pistolsektionen har i samarbejde med Linda, John og Brian forsøgt at gøre mere for der fremadrettet
er afsat flere penge til, at få de få gode talenter gjort bedre kommende talenter, ligesom det fortsat
bliver forsøgt at gøre rekrutterings arbejdet til Juniorlandsholdet og Bruttotruppen mere synligt,
ligesom. Der er i fællesskab udarbejdet en ISSF Handleplan, ligesom Rangliste regler m.v. er blevet
opdateret. I skal ikke regne med, at disse ting løbende vil blive ændret i takt med behov.
DDS Årsberetning
DSS har afholdt DM for Sortkrudtskytter, DM i Terræn og DM i western. DM i Western er et stævne hvor svenske og norske skytter traditionsmæssigt bliver inviteret. I Påsken var der en match,
hvor der ligeledes deltog svenske og norske skytter.
Internationalt kan nævnes:

EM i Slovakiet hvor
Allan Olsen vand Europamesterskab i Senior Kategorien,
Matthew Scott fik en 6. placering i Top 10 Overall (af 250 skytter) og blev Nr. 3 i Wrangler kategorien,
Ib Andersens fik en 10. placering i Cowboy Kategorien og en 4. plads i Wild Bunch, Modern kategorien,
Søren E. Poulsen fik en placering i top 10 i Frontier Cartridge.
Niels Erik Nansen fik ligeledes en placering i Top 10 i Frontier Cartridge.
Dansk Sportsskytte Forbund
De har ikke ønsket at have Deres Årsberetning fremlagt på Pistolsektionens Årsmøde.
Fremadrettet
DSkyU er inde i en brydningstid, hvor nogle vil have ændret struktur og Love til helt andre konstellationer, end vi kender i dag, og hvor andre ønske at samle Unionen på tværs. Der kommer herfor
forskellige forslag på Repræsentantskabsmødet i eftermiddag.
Unionen arbejdede selv på et forslag, hvor Sektionerne skulle ud af Unionsstyrelsen, for ligesom at
gøre arbejdet i Unionen lettere, men derved frygtede jeg bl.a., at man ville fjerne skytterne fra indflydelse.
Jeg og andre gik imod Unionsforslaget, idet vi derimod ønskede, at alle grupper, altså Riffel, Flugt,
Sortkrudt, Historisk, Sportsskytter og Pistol hver skulle have deres sektion, i samme stil som nu,
hvor formanden for hver af disse sektioner skulle sidde i SKUD eller hvad det nu kommer til at
hedde efter muligt ændrede vedtægter, samt at disse formænd skulle være født medlem af Unionsstyrelsen. Jeg mener, at kun på denne måde kan skytterne sikre sig, at de er fornuftigt med i beslutningerne om hvordan midlerne skal anvendes og være med til at bestemme, hvem der skal sendes til
udlandet og hvor stor støtten dertil skal være.
Skal vi rejse os op og uddele et trefoldigt leve for DSkyU.
Efter en kort debat omkring DGI samarbejde DK turneringer, blev beretningen taget til efterretning

3.Sektionsformanden forelægger det nye års program og budgettet til drøftelse
Budget 2016 blev gennemgået af formanden. Følgende sager blev debatteret. Ved egenbetaling burde man kunne komme med til internationale stævner på lige fod med de øvrige. Elektroniske baner
på 25m eller mangel på samme.
4.Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag til Pistolsektionsmødet, men der var to til selve repræsentantskabsmødet.
Disse to forslag var ikke til debat.
5.Valg
Formand for veteranudvalget var vakant. Ingen ønskede at modtage valg til denne post. Formanden
meddelte at formanden for udviklingsudvalget Poul Lomhauge tog sig af veteranområdet i 2016. På
valg til kommunikationsposten var Claus Øster-Jørgensen. Claus blev valgt med akklamation.
6.Eventuelt
SIF KBH beklagede at ders forslag fra sidste år ikke var taget op omkring holdsammensætning. For
veteraner. Bestyrelsen ville tage forslaget op asap Formanden afsluttede mødet med en tak til dirigenten for vel udført gerning
Referent: Kristen Trap

