BESLUTNINGSREFERAT FRA

Pistolsektionsmøde
Mødet blev afholdt: Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense
fredag den 28. oktober 2016 kl. 1700 til kl. 2100.
Mødt: Allan Borg Nielsen (AB) – Claus Øster Jørgensen (CJ) - Kristen Trap, (KT) - Jimmy
G. Roed( JGR).
Mødeleder: JGR
1. Velkomst ved JGR : JGR gav orientering om situationen omkring Pistolsektionens sammensætning og organisation vedr. ISSF samt forhold til Sortkrudt og DSF. En efterfølgende
debat gav ikke anledning til beslutninger.
2. Bruttolandshold: JGR redegjorde for de ændringer der er ift. vores talentudvikling. Vores
tidligere trænere John Errebo og Brian Madsen ønskede ikke at fortsætte i 2017, pga. samarbejdsvanskeligheder med unionens sportschef. JGR og KT havde holdt møde med de to afgående trænere og med nu vores nye P. sek. træner Christina Borgen Nielsen (CB). KT
meddelte at der nu var udarbejdet en ny handleplan for Juniorlandshold og mesterskabsgruppe for 2017 i samarbejde med den nye træner CB, samt en indbydelse. Enighed om at
indbydelse skulle sendes ud asap og især de nuværende deltagere skulle indbydes. KT kontakter CB for det videre arbejde. Enighed om at der skal arbejdes med de øvrige olympiske
discipliner og ikke kun 10 meter luft og at samlingerne skal planlægges geografisk ift. deltagernes bopæl.
3. Udtagelsesregler: KT konstaterede at P. sek. Ingen indflydelse har på udtagelsesregler som
gælder for WC og opefter. KT planlægger de ønskede udtagelsesregler ift. de tilsendte terminer. Aftaler forventes at være i hus inden 1/12 2016.
.
4. Nye discipliner på pistol samt pistoldiscipliner der er ”faldet ud” af unionens reglement: JGR gennemgik de to nye discipliner og årsagen til beslutningen om indførelsen. De
er indført af unionsstyrelsen. Efter debat accepteredes beslutningen. KT orienterede om de
discipliner som unionsstyrelsen havde slettet af programmet. Enighed om at KT henvender
sig til Dansk Militært Idrætsforbund for at få disse discipliner genindført.
5. Opsparing til Nordisk Junior Mesterskab(NJM): JGR redegjorde for opsparing i budget
så der var penge nok til deltagelse i NJM hvert andet år. Enighed om denne beslutning
6. Budget 2017: JGR gennemgik forslag til budget som blev tilrettet.
7. Klasseinddeling: Bred enighed om at vi nu har for mange klasser inden for pistol. Klasseinddelingen skal være sådan, at fra 55 år er der kun en en hånds og en to håndsklasse.Damer
og herrer skyder i samme klasse.
8. Hjemmeside: CJ redegjorde for forslag til ændring af vores del af hjemmesiden. Efter en
debat fik CJ mandat til at arbejde videre med de fremkomne forslag.
9. Stævner og turneringer: AB havde fremsendt forslag til forbedringer af stævne turneringsarbejdet. Efter debat blev følende besluttet: AB sørger for passende medaljer, diplomer eller

skjolde til vores stævner og turneringer med hensyntagen til økonomien. Planlægning og
gennemførelse af stævner og turneringer besluttes af AB. Alle stævner og turneringer bør
indeholde hold og individuel konkurrence.
10. Ranglister: KT meddelte at ranglisterne ikke var blevet videreført siden marts 2016. KT
havde kun fået tilsendt få resultatlister og var ved at udarbejde ranglister efter de nye regler
for denne.
11. Eventuelt: IAB

Referent: KT

