Referat Riffelsektionsmøde

TID:

Fredag den 19. Maj 2017 - 17.00 – 22.00

STED:

Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DELTAGERE:

Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Anders Sode (AS) Lars Kring (LK)
Flemming Brandenborg (FB) Tobias Volck Hybholt(TH)
Gæst: Anne Olesen
Afbud: Niels Laustsen (NL) Mikael Green (MG)
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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 Udviklingsudvalg
Punkter fra Kommunikationsudvalg
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.
Anders Sodes bærbare computer med riffelsektionens referat fra sektionsmødet lørdag aften til
repræsentantskabsmødet 2017, er gået i stykker, så det er væk. Vi talte om det på mødet, om hvad vi
gør.
Der var enighed om at AS prøver og skrive et udkast til et nyt referat. Der var ikke nogle beslutninger
på mødet. Bare en gennemgang af, hvad der skulle ske næste dag på repræsentantskabsmødet.
AS prøver også at skrive et referat fra riffelsektionens repræsentantskabsmøde.

2. Økonomi
Gennemgang af regnskabet fra 2017

AS skriver til Tommy med de rettelser som er blevet nævnt

3. Opfølgning fra sidste par møder
Ikke noget

4. Kommende Aktiviteter
Udtagelse EM til Masters på 50m??
IH er udpeget til at være ansvarlige for at sikre at alt går som det skal til Masters. IH er ansvarlig for at
udtagelsesreglerne bliver overholdt.
DM 50m for ungdom/senior og Veteran. Indbydelsen skal til at være klar snarest muligt, hvis vi skal
overholde de 3 måneder som vi har som krav, til os selv.
IH har lavet sin indbydelse. Han sender den til FB, så den kan komme på hjemmesiden.
LK og AS kigger på indbydelsen, meget snart.

5. Punkter til Riffel-sektion
Hjemmeside (Anne komme og underviser i en time)
facebook/hjemmesiden/skydebladet – Kommunikation
Vi får ros fra Anne for vores arbejde med kommunikation. Hun synes at vi gør et godt stykke arbejde.
Ting som vi skal gøre bedre,
Det er vigtigt at vi fortæller om alle de ting vi gør for vores foreninger og skytter. Vi kan afholde et
super godt stævne, men hvis folk ikke kan finde vores indbydelse, eller kan se det på
hjemmesiden/facebook. Hvordan skal de så vide at vi afholder det? Så det er vigtigt at vi husker på det
Vi skal være bedre til at skrive, hvad det er vores nyhed er. Beskriv hvad det er
Når man linker til en fil eller en side, skal vi huske at sætte den op til at den åbner en ny fane, hver
gang.
Den gode nyhed:
Husk at afslutte med noget info, om stævnet fx som her med world cup i forbindelse med München ”
”Det er syvende år i træk, at en etape af World Cup-serien afholdes på den olympiske skydebane i
München.”
Det er ikke alt som skal være en nyhed under riffelnyheder. Hvis det er en resultatliste fra fx 15m
turneringen, så skal det kun sendes på mail og lægges på facebook. Riffelsektionen lægger ikke nyheder
op på unionens ”bjælke” Hvis det skal være en nyhed, skal der noget mere tekst med
Husk at når vi lægger ting op, skal vi omtale os selv i 3. person. Ikke noget med ”jeg” eller ”vi” men
riffelsektion. Gerne med et citat fra en af os.
Riffelsektion skal ikke skrives som riffel-sektion men som Riffelsektionen
Husk at navngive filnavn rigtigt, så de har det rigtige navn. Filnavn = riffel-2017-OSV. Alle filer i PDF
Husk også at alle filer der sendes til andre til upload på hjemmesiden, skal have det rigtige filnavn.
Facebook: Husk at dele alt på facebook og smid nyhederne op der, med link til hjemmesiden
Der kommer snart en ny side for stævner, hvor alle kan se alle stævner. AS vil opfordre foreninger, til at
få deres indbydelse, til at ligge der

Tilmelding system til 15m og 10m turneringer.
LK, FB og AS har testet det nye system. Alle synes det se fint ud. AS sender det rundt så alle kan prøve
det og komme med inputs. AS bad Niels Pagel om at også lave en til 10m. PH må gerne sende
indbydelsen til Niels Pagel.
LK, FB og AS retter 15m til. Hos 10m er det PH, FB og AS.
Efter mødet har AS været i kontakt med Niels Pagel, for at høre om vi skulle betale noget for at benytte
det her system. Niels Pagel fortæller at det er gratis for os.
AS har også aftalt, at vi prøver at lave en som test til DM 50m. Hvis der er nogle foreninger som
tilmelder mange skytter, kan de stadig benytte mail. Alle andre opfodres til at benytte det andet
system. LK, FB og AS prøver og få sat det op.
Alle systemer skal være oppe inden den 1. august.
Fremtiden for vores nye Nationale Rekorder
Vi ønsker at få ansvaret få alle de nationale rekorder der er under, skydeudvalget nu. Der er ca. 8
rekorder. Det vil give mere mening at vi har dem. Skydeudvalget har ansvaret for alle danske rekorder
på ISSF-discipliner. AS snakker med Paul Erik Sørensen om det.
PH kommer med et udspil til hvordan vores regler for at godkende nationale rekorder skal være.

Kalender for vinteren 2017-18
Udkast til vinter sæson 2017-2018 skal godkendes på næste sektionsmøde i juni.
DM Veteran 23.-24. marts - BPI
DM 10m 3.-4. marts – sted ukendt
DIF Finale 11. marts - BPI
DM 15m 16.-17. marts - Randers
Repræsentantskabsmøde 17.-18. marts Nyborg?
EM 16. – 26. feb
1. omgang DIF 11. nov.
2. omgang DIF 25. nov.
3. omgang DIF 13. jan.
4. omgang DIF 10. feb.
EM udtagelse LF-open 20.-21. nov.
EM udtagelse Gundsølille 20.-21. jan.

AS skriver til Finn Danielsen for at høre, hvad det skal koste at leje den nye skydebane i Århus. Derefter
tager vi stilling hvor DM 10m og DM 15m, skal afholdes fremover.
PH, har snakket med Bjarne fra Lind, om at vi ikke afholder DM i Lind hvert år. Det er der forståelse for.
Status på vores ungdoms OL projekt
PH: Super weekend, med en masse gode unge skytter fra hele landet. Der blev udtaget 5 piger og 3
drenge. Niveauet hos pigerne er meget højt, derfor der er blevet udvalgt 5 piger til videre forløb. Hos
drengene der var for stort spring fra nr. 3 til nr. 4
Anni Bissø er i kontakt med dem, og følger op på at de får trænet det de skal, samt hvordan det går
med dem. Der er blevet lagt en super plan frem imod udtagelsen i Budapest til EM. PH er overbevist om
at vi nok skal få en plads til Ungdoms-OL.
Der skal arbejdes videre med noget pr. om gruppen. Juniorlandsholdet på pistol har lige haft et portræt
af deres skytter i skyttebladet. FB og AS kigge på, om vi kan lave noget som det, og få det i skyttebladet,
så der kommer mere fokus på det her projekt.

European Youth League status?
Vi sendte et hold af sted til semifinalen i Sverige. Det gik desværre ikke som vi have forventet. Nogle af
skytterne var meget nervøse så de skød ikke så godt. Vi fik en 3. plads ud af 5 hold. Så vi skulle afvente
den sidst semifinale for at finde ud, af om vi skulle med til finalen i oktober. Den sidste plads til finalen
som bedst 3 gik til Frankrig. De fik det samme antal point som os, men have flere kamppoint en os.
Sektionen vil prøve og undersøge om det er muligt at afholde en semifinale i 2018, her i Danmark. Fx i
Århus, hvis vi er udtaget til den. Da vi kan spare en masse penge, ved at afholde det. Godt nok skal vi
bruge en masse timer på det, men skytterne får mere ud af det, da vi ikke behøver at sende skytter til,
fx Letland og skyde.

6. Punkter fra Formanden
Ny struktur
Der var en kort gennemgang, om hvor langt vi var kommet med den nye struktur. Den endelge struktur
er på plads. Der er blevet udarbejdet en funktionsbeskrivelse, som er ved at blive rettet til. Der mangler
at blive lavet vores vedtægter, men de skal snart være klar, da vi (unionen) har et høringsmøde hvor vi
skal gennemgå de nye vedtægter.

Strategispor
Der var en kort gennemgang, om hvad status er. Vi (unionen) har været nødt til at fjerne det ene spor
fra vores strategispor. DIF har meddelt at vi (unionen)ikke kan få penge til alle 4 spor. Så der var ikke
nogle grund at beholde dem. Så man (unionen) har valgt at droppe sporet med elite-projektet.
Det er selvfølge ikke godt, at man (unionen) er nødt til at droppe det ene spor, da alle spor er
forbundet. Nogle af de penge som vi (unionen)håbede at få fra DIF, må tages fra et andet sted.

7. Punkter fra Udviklingsudvalg
Velkommen til Tobias.
TH fortalte kort om sig selv. AS og TH skal have et møde her i maj, for at snakke om de opgaver som er
forbundet med at være udviklingsformand. Samt hvad vi (sektionen)skal have fokus på det næste år.

8. Punkter fra Kommunikationsudvalg
En snak om, hvad FB har som arbejdsopgaver, og hvad han kan forvente at få af info fra de andre
udvalg, med de ting som skal skrives om.
Der var en snak om, hvad vi kan gøre for hjælp FB, med at løse den her opgave, samt at sektionen bliver
bedre til at kommunikere med vores foreninger og vores skytter.
Hvis der er nogle fra sektion som sender noget rundt på vores mailliste, er det FB opgave at smide det
på hjemmesiden. Man behøver ikke at sende det til FB.
Når der er DM`er eller stævner som sektionen afholder, er det FB opgave at ringe til dem, som afholder
stævnet, hvis han ikke er tilstede, for at få den gode nyhed/historie som kan komme på hjemmesiden.

9. Punkter fra Juniorudvalg
Juniorlandsholdet skal af sted til Pilzen her i maj. NL skal med som leder. Der skal 10 skytter af sted.
Der er blevet udtaget 4 skytter til VM. AS og Linda er blevet enige om, at der kan blive udtaget flere
skytter efter de har skudt i pilzen. Der er et par skytter som er meget tæt på at have klart kravet for at
komme af sted. De få lige en chance mere, for at vise at de kan udtages.

10.Punkter fra Veteranudvalg

IH er i fuld gang med at planlægge NM for veteran. Der er 15 tilmeldt forventer at der er ca. 20 som skal
med.
Mindre flok som til Bræmen for at skyde masters.

11. Punkter fra 10 m udvalg
PH: Er i gang med at planlægge DIF turneringen. Han arbejder på, at der kun er 6 hold som skyder med i
finalen. Den skal følge det nye hold format, som var ved det sidste EM, og som man skal skyde
fremover.

12. Punkter fra 15 m udvalg
LK: Skal snart til at kigge på indbydelsen til turneringen for næste sæson. Er i gang med at kigge på en
løsning på, hvordan man kan løse problemet med 1. div.
LK følger op på om han har sendt noget rundt til vores kredsledere, for deres arbejde her i år. Eller skal
der sendes noget rundt, hvor vi takker for deres arbejde

13. Punkter fra 50 m udvalg
Hvordan er de første par udtagelse gået??
LK: BPI gik fint, det var lidt koldt, men ikke lige så slemt som sidste år, hvor der var sne. Men det var ret
tydeligt at der ikke var så mange, som har nået og træne så meget 50m endnu. Så resultaterne var ikke
så høje.
LK har behov for at få vores stævneprogram, så han kan benytte det fremover, når der er
udtagelsesstævner som han skal afholde. IH sender det han benyttede til udtagelsen i København til LK.
IH: København gik rigtigt fint, der blev skudt nogle flotte resultater om søndagen. Om lørdagen var det
meget svært. Der var rigtigt mange som have problemer med at finde ud af vinden. Der var ikke nogle
problemer med skydebanen, så alt gik fint.

14.Punkter fra 300 meter udvalg
Hvordan gik EC 300m Danmark??
AS har talt med MG. Det var et godt EC i Århus. Der var en god stemning. Det var super vejr det meste
af stævnet, så der blev også skudt nogle flot resultater. Der er nogle små ting som skal rettes til, men
ikke noget stort.
Indkøb af 6 mm piber

Der er fundet nogle 6 mm piber, 2 stk. 6mm og 1 Sauer 6mm pibe. AS skriver til Tommy om det er fint
nok de står hos Egon. MG var ikke klar over det, så der er ikke behov for at indkøbe 6mm piber til
sektionen.

15.Eventuelt

Næste møde
Søndag den 24/6 kl. 12.00 – 16.00. AS snakke med Finn Danielsen om pris for at leje skydebane samt
om vi kan få en rundvisning på den nye skydebane.
Handleplan
FB: Vores handleplan udløber efter VM i Suhl med vores resultatmål, samt der er flere punkter som vi
har nået. Vi skal til at sætte nye mål for fremtiden. Vi kigger den efter til efteråret 2017.
Stævnekalender
IH: Der er nogle stævner på vores stævnekalender som er forket. AS og FB undersøger det. Den IH lige
kan huske som er forket er udtagelse i ÅRK
Dommerudvalg
PH ønsker at stoppe i dommerudvalget. Der er problemer med at få sat noget i gang, da der ikke er
opbakning til det. AS tager det med til UNSTY. AS tror at UNSTY ikke vil gøre noget ved det, før den nye
struktur er på plads, og dommerudvalget kommer til at være under udviklingsudvalget. PH vil gerne
vente til den nye struktur er kommet på plads, og man finder en løsning på det. Men hvis der ikke kan
findes en løsning inden 2018 vil han stoppe. PH har snakket med Carsten Klich om at overtage posten.
Carsten er positiv over for det, hvis der er behov for det.
Skydebane København
IH: KSF Bestyrelse indstiller til bestyrelse af København skyttecenter, at der skal indkøbes 40 nye SIUS
skydebaner 50m. samt 30 stk. på 200m/300m. På 200m/300m er det meningen at de skal kunne flyttes
fra 200m til 300m og tilbage, hvis der er behov for det.
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