Referat Riffel-Sektions Møde

TID:

16. August 2016 - 17.00 til 22.00

STED:

Comwell Korsør - Ørnumvej 6, 4220 Korsør

DELTAGERE:

Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB)
Anders Sode (AS)

Afbud: Niels Laustsen (NL) Lars Kring (LK) Mikael Green (MG)

DAGSORDEN:
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Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi
Opfølgning fra sidste møde
Kommende Aktiviteter
Punkter til Riffel-sektion
Punkter fra Formanden
Punkter fra Næstformaden
Punkter fra Udviklingsudvalgt
Punkter fra Udviklingsudvalg
Punkter fra Ungdomsudvalg
Punkter fra Juniorudvalg
Punkter fra Veteranudvalg
Punkter fra 10 m udvalg
Punkter fra 15 m udvalg
Punkter fra 50 m udvalg
Punkter fra 300 meter udvalg
Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Det er godkendt på mail den 25. juni 2016

2. Økonomi
Gennemgang af regnskabet fra de sidst 3 måneder. Holder vi vores budget?
Det er en lille fejl med Klavs Jørgensens løn. AS skriver til Tommy Sørensen for at få det rettet.
Der er nogle skytter på juniorlandsholdet/mesterskabsgruppen som ikke har betalt deres regning for at
deltage på et af vores landshold. Der mangler ca. 10.000 kr. Fremover bliver det sådan, at skytterne skal
indbetale til en af vores bankkonti så vi selv kan følge med i hvem som har betalt. Og ikke som nu, hvor
det er unionskontoret som holder styr på det.

3. Opfølgning fra sidste møde

AS: 6mm piber nogle steder?
Der er ikke nogle piber nogle steder, er svaret fra Tommy Sørensen. Det er et rygte om at Lars Jepsen
måske har nogle i Jørlunde skytteforeninger. PH vil prøve og skrive til Lars, for at høre om det passer.
AS videresender den mail, som han har modtaget fra Tommy.

4. Kommende Aktiviteter
DM 50m i Vingsted?
Der var en kort status fra AS. Se meget fornuftigt ud med hjælpere, mangler dog en enkelt dommer.
Der er næsten styr på det hele. IH og AS tager vindflag med fra Ballerup og Kalvebod. FB skal finde
nogle gummi stopper til DM banner.
FB har et ønske om at stævn kontoret (midten af 50m skydebane) at der kun er adgang for hjælpere.
Det er svært at finde en plads, hvor man kan arbejde. Vi blev enige om at prøve at fordeels os noget
mere. Så alle dommere er i finale området.
FB og AS skrive til Anne Olsen for at få forventnings-afstemning hvad der skal laves.

DM 50m senior i BPI
IH: Går meget godt med tilmeldte. Er næsten 2 fulde hold om lørdagen. Der er rigtigt mange senior
skytter som deltager. Med Oldbyos går det ikke så godt. Håber der kommer nogle flere, når jeg sender
startlisten ud om et par dage.
AS: Vi skal huske at vores indbydelser også skal også sendes rundt på vores store mailliste og sendes til
en som kan smide den på hjemmesiden. F.eks til Anne eller FB,PH og AS.
IH Skal nok huske det til næste gang.

DM 300m i Vingsted
MG(Mail): DM er under kontrol, jeg mangler dog en dommer. Men mon ikke det komme på plads.

5. Punkter til Riffel-sektion
Skydetid for 10m/15m sæson
Der var en lange snak om det. Der var nogle ændringer. PH sender en opdateret version ud.
Vi skal have meldt det ud inden den 1. september på vores hjemmeside. Skal også med i det næste
skytteblad.
NM
Opdatering om det
AS: Der er brugt for mange penge(10.000 kr. – 15.000 kr.) i det samlede budget for NM. Er ikke klar
over hvad det kommer til at betyde for os.
IH har fået lavet en god aftale med Avis biludlejning, hvis vi fremover skal brug en bus. Han anbefalede
at vi benytter dem hver gang.
IH: Har 2 dommere med til NM fra, den bus som kører fra København.
IH mangler et landsholdsæt fra juniorlandsholdet. AS skriver til Christina Flindt og bestille et hjem til IH i
størrelse XL.

Plan for 10m/15m riffel 2016/17
Koordinering af vinterens skydninger/stævner– herunder også en snak om vinterens
divisionsskydninger, så vi evt. kan ramme forskellige uger!
AS: ønsker at alle indbydelse er klar på hjemsiden, inden den 1. september. Og gerne i det skytteblad
som udkommer i staten af september.

Mesterskaber:
EM udtagelse LF-Open - 25-27 November.
EM udtagelse Gundsølille – 13-15 januar
DIF Finale – 25 Februar i BPI
EM 10 – 6-12 marts i Maribor
DM 15m - 11-12 Marts 2017 i Randers eller Lind
DM 10/15 senior - 17-18 marts i BPI
Repræsentantskabsmøde – 25-26 marts
DM 10m – 8/9 april I Lind

Turneringer:
15m jeg har følgende uger 41-43-45-47-49-2-4-6-8-10
DIF 1 runde – 5-6 november
DIF 2 runde – 3-4 december
DIF 3 runde – 21-22 januar
DIF 4 runde – 11-12 februar

Turneringer mere ens på 10m/15m

Pris for et ungdoms hold 300 kr.
Pris for et åben hold (voksen hold) 450 kr.
Begge turneringer skyders der u13/u15rem/u17rem/åben med rem.

Der var en kort snak om mixhold til DM. Det er noget som vi tager til næste møde.

6. Punkter fra Formanden
Reglement For Skydning I Dansk Skytte Union.
Er kommet på hjemmesiden. Alt det som Riffel har bedt om, er blevet lavet om. Det blev hurtigt
gennemgået

Danske Rekorder
SKUD var enig om det skulle på hjemmesiden hurtigst muligt. Men er desværre ikke komme på endnu.
AS rykker igen Paul Erik Sørensen
Alle tiders bedst rangliste. Er blevet fjernet fra riffel-sektions hjemmeside, da vi ikke har opdatere den i
flere år. Og medd en nye rangliste ansvarlige, er der desværre ikke tid til det.
PH: Ønsker at overtage den. Peter udarbejder en ny liste som kan komme på hjemmesiden.

Retningslinjer for godkendelse af våben i SKV
AS: Der er kommet en ny version, med hvad for nogle våben man må skyde med under Dansk Skytte
Union. Den blev gennemgået. Grunden til at der er komme nogle nye regler, er at der er ansøgt om
våbntilladelse til en AK-47. Som efter dansk lovgivning vil kunne godkendes.

7.

Punkter fra Næsteformanden
Ikke noget

8. Punkter fra Udviklingsudvalg
AS har haft et møde med Marc Hansen og Kim Iben på skype. Håber på at der komme nogle nye kurser
her i efteråret/foråret.

9. Punkter fra Ungdomsudvalg
Peter overtager Ungdomturneringen fra Flemming. Starter først i november. 5 omgange.

10.Punkter fra Juniorudvalg
11.

12.Punkter fra Veteranudvalg
Regnskab fra Nordisk veteran gennemgang af det

13.Punkter fra 10 m udvalg
Anmodning fra Gundsølille om tilskud til EM udtagelsesskydningen på 10m (se mail fra Poul)
Der var en lange snak om det. Men vi blev enige om:
At Riffel-sektionen vil stille med et underskuds garanti på 2000 kr. Da det er riffel-sektion som har bedt
Poul om at afholde det, da det ikke var planlagt at der skulle være flere stævner. Men kun afholde det
fordi vi har bedt om det.
Men det er ikke, noget som riffel-sektion vil gør fremover. Det her er en engang-forestilling
PH skriver til Poul, med vores svar. AS Skriver til Jimmi Roed, for at bede dem om at gør det samme.

14.Punkter fra 15 m udvalg
LK(Mail): Er næsten klar med indbydelsen. Ellers er alt klart.

15. Punkter fra 50 m udvalg
Ikke noget

16.Punkter fra 300 meter udvalg
MG(Mail): Vi har fået udtaget Carsten Brandt, Lars Jepsen, Steffen Olsen og Charlotte Jakobsen til EC
finalen i Zagreb.
Hvordan se det ud med tilskud til dem, hvor meget kan vi give? AS skrive til MG

17.Eventuelt

Fastsættelse af næste møde

Fredag den 18. november- Korsør. Folk som ikke var til mødet skal lige melde tilbage om det er ok.
Tirsdag den 22. november i Korsør.
Tirsdag den 24. Januar i Korsør
Fredag den 27. januar i Korsør. Folk som ikke var til mødet skal lige melde tilbage om det er ok.
Dropbox
PH: Synes at det vil være en god ide, hvis vi fik lavet en dropbox. Hvor vi kan lægge alle vores ting fra
Riffel-Sektion. Så kan alle få fat på det, hvis det er sket noget. AS prøve og lave det.

Arrangement for dem som hjælper til med forskellig ting.
IH: Synes det vil være en god ide, at lave et arrangement for dem som hjælper til med forskellig ting i
sektionen. Som udgangspunkt, synes folk det er en god ide. Men kan blive meget dyrt og hvor skal det
være. Vi tager det som et punkt på vores næste møde

Møde slut 21.20

