Riffelsektionsmøde

TID:

Tirsdag den 26. september 2017 - 17.00 – 22.00

STED:

Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DELTAGERE:

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

Afbud: Niels Laustsen (NL) Lars Kring(LK) Tobias Volck Hybholt(TH)
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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.
Er godkendt på mail, den 14. juni. IH har haft bedt om at der blev slettet et afsnit. Det er blevet slettet

2. Økonomi
Gennemgang af regnskabet fra 2017

Der er en fejl i regnskabet fra NM veteran. Der skulle være et overskud på ca. 30.000 kr. og ikke 21.000 kr.
AS har fået regnskabet fra IH som han giver til Tommy, for at se om han kan finde fejlen.
IH følger op på hvad hans 10m/15m regnskab, da det beløb som han har, ikke passer det med unionens
regnskab. Det samme gælder også DM 50m senior.
Overnatning fra DM 15m er bogført under 10m
Mesterskabsgruppen har brugt ca. 8000 kr. for meget. Pga. at skytter som blev udtaget til EM, har været på
træningssamlinger som Elitesatsning ikke må betale for.

3. Opfølgning fra sidste par møder
Kalender for 2017/2018
DM Veteran 23.-24. marts - BPI
DM 10m 3.-4. marts
DIF Finale 11. marts - De foreninger som er tilmeldt DIF får lov til at ansøge om at afholde DIF finalen
DM 15m 16.-17. marts – Randers – IH, FB og LK har ansvaret fra det.
Repræsentantskabsmøde 17.-18. marts Nyborg
EM 16. – 26. feb.
1. omgang DIF 11. nov. 2017
2. omgang DIF 25. nov. 2017
3. omgang DIF 13. jan. 2018
4. omgang DIF 10. feb. 2018
EM udtagelse LF-open 1.-3. dec. 2017– lørdag og søndag udtagelse
EM udtagelse Gundsølille 20.-21. jan. 2018 lørdag og søndag udtagelse

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.
Hvem laver hvad??
AS skrive til Anni, om hun ikke kan lave nye resultat mål for de næste 2 år. Vi kigger vi på resten af det i
det nye år.

4. Kommende Aktiviteter
LF-Open – Det se fornuftigt ud med tilmeldte, fra Sverige, Norge og Danmark. Alt går som
planlagt.

5. Punkter til Riffel-sektion
PH: Conferencemanager - PH mener det er lidt besværlige at benytte det. Og der er nemmere
for ham at bruge det gamle system, men kan godt leve med det. Ved sidst tilmeldingsfrist skal
systemet ikke lukke ned. AS har aftalt med Niels Pagel at 7 dage efter er fint nok.
FB/PH: Spørgeskema.
Vi har prøvet at sende spørgeskema rundt for første gang, for at se hvordan det virker. Det skal
næste gang være muligt at skrive nogle uddybende svar, og ikke kun være en skala fra 1 til 10.
Det er frivilligt om stævneansvarlig vil benytte til mesterskaber. Men det giver os mulighed for
at komme i kontakt med dem som er tilmeldt vores mesterskaber.

PH: Vinterens holdskydninger - status mv.
Kort status på hvem som er tilmeldt til 10m. Ser fint ud, der er mange nye foreninger som er
tilmeldt i år. Der er 2 foreninger fra sidste år som ikke er med i år.

PH:
Dommerkursus - Vi skal have lavet et dansk EST forberedelses kursus enten af Mikael eller Erik!
Derudover ser det endelig ud til at der i 2018 bliver afholdt pistolkursus, hvor et riffelkursus
kan afholdes samtidigt

PH:
Dommerkursus den 13.-14. januar 2018 på pistol og måske på riffel. Gerne nogle fra Jylland så
vi også har dommere der. Der er måske nogle af dem, som kan komme med til Gundsølille som
hjælpere for at lære noget.
PH:
EST kursus (Electronic Scoring Targets) her i Danmark i 2018. På dansk først. Så bagefter et på
engelsk. MG vil gerne afholde det på et tidspunkt i 2018. MG skal bare give besked til PH om
hvad han har brug for hjælp til.
PH:
Endelig udtagelse af de 3 + 3 juniorer til OL udtagelsen - Hvordan er og skal denne være, så de
rigtige bliver udtaget efter LF-open i december?
De 2 bedste herre og 2 bedste damer udtages til LF-Open – Gennemsnit af alle 3 skydninger
tæller.
De sidste 2 udtages af Anni, NL og PH i fællesskab når de er færdig med at skyde søndag til LFOpen.
Grunden til at vi ikke udtager de 3 bedste, er at hvis der er nogle som får uheld med deres riffel
så de ikke kan gennemføre deres skydning, er der mulighed for at udtage dem på andet
grundlag.

AS:
Ny ranglistefører – Helle stopper – Nicolai Kristensen overtager den fra nu.

Facebook – nyt navn
Riffelsektion FB-side har fået et nyt navn. ”Riffelsektionen - Dansk Skytte Union”. Det er for at
vise at vi er en del af dansk skytte union.
Samme model indføres i hele unionen (red)

6. Punkter fra Formanden

7. Punkter fra Udviklingsudvalg
Status?
Pr-arrangementer til DM ungdom i DGI. Gik fint. Vi fik snakket med en masse foreninger og skytter. Der
skal laves noget mere pr. materiale til næste år. AS,TH og Niels Pagel snakker sammen om hvad der skal
laves til næste år.

8. Punkter fra Kommunikationsudvalg
FB:
OL-Skytters historie i skyttebladet og på hjemmesiden??
Hvem ved noget om Ol-skytternes videre færden, det er ikke meget der slipper ud??
FB skal være bedre til at ringe og spørge hvordan det går med et projekt. Det er FB opgave at få det i
Skyttebladet, samt at få det med vores hjemmeside.
FB:
Hvem ved hvad juniorlandsholdet får tiden til at gå med?
FB skal være bedre til at ringe og spørge hvordan det gå med et projekt
FB har lavet et tidsskema over hvad det er vi skal lave og hvornår. Folk synes det er meget positivt.
FB har som opgave at få lavet et udkast til det næste møde

AS: Ny ting til DM 50m med pr. hvad skal forsætte??
Facebook live gik rigtigt fint, der er enighed om at vi skal forsætte med det. Der skal også være video
interview fra stævnet
Vi var rigtigt gode til at få ting på facebook og hjemmesiden om lørdagen, med hvem der vandt de
forskellige klasser. Det skal vi også forsætte med. Vi skal være klar over, at folk vil have information her
og nu, og ikke vente 2 dage på det. Det skal vi være bedre til.
FB og Ina skal fremover ikke lave andet en PR til vores mesterskaber. Der var enighed om at vi ikke skal
lave det store setup til hvert mesterskab. I 2018 er det DM 10m og DM 50m. Det er vigtigt at Ina og FB
har lavet en plan over hvad de vil lave til de her mesterskaber.
Til AS med DM 50m. Det skal være muligt at købe kaffe til stævnet. Indkøb af 5 poser kaffe til næste år.
Det skal også være muligt for skytter at købe mad til om søndagen. Der skal laves en sandwich liste fra
bageren med hvad de kan købe. Så kan de betale hos os, og få det.

9. Punkter fra Juniorudvalg
Ikke noget.

10.Punkter fra Veteranudvalg
Det er gået godt, vi har haft et godt mesterskab og et godt dm.

11. Punkter fra 10 m udvalg
Vi er ved at starte op, og det er stille og roligt, der er nogle som har problemer med CM.
PH: Har modtaget en forespørgsel om det er muligt at skyde for én foreninger på U15 og så en anden
forening i DIF turnering. Det spørgsmål er blevet behandlet før, det er kun muligt at skyde for en
forening inden for samme disciplin

12. Punkter fra 15 m udvalg
Ikke noget

13. Punkter fra 50 m udvalg
LK Ønsker at stoppe som sektionsformand. BPI skal til at bygge ny skydebane. AS starter med at lede
efter en anden. AS få styr på udtagelses-datoer for 50m

14.Punkter fra 300 meter udvalg
DM 300m meget positivt, men det er meget svært. Der er ca. 10 ungdomsskytter mere, sammenlignet
med at hvis det var et andet sted.
Til DM 300m til næste år skal der være en præmieoverrækkelse. Det er ok at købe alle medaljer hjem,
selv om man ikke ved hvor mange der deltager i vores ungdomsklasser. Ungdoms skytter skal have en
præmie, den skal ikke eftersendes med posten

15.Eventuelt
Næste møde
Tirsdag den 28. november og 8. december er i spil.

