Riffelsektionsmøde

TID:

Tirsdag den 28. november 2017 - 17.00 – 22.00

STED:

Scandic - Hvidkærvej 25 5250 Odense

DELTAGERE:

Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Anders Sode (AS) Flemming
Brandenborg (FB) Tobias Volck Hybholt(TH) Niels Laustsen (NL)
Lars Kring(LK)
Afbud: Mikael Green (MG)

DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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.
Er godkendt på mail, den 18. oktober

2. Økonomi
Gennemgang af regnskabet fra 2017
IH der er stadig nogle af posteringer som er forkert. IH sender en mail til AS med det som skal rettes.
DM 50m og DM 15m
Har desværre ikke givet det overskud som vi har forventet. Der skal laves en større analyse af det. Men
som udgangspunkt, skal prisen sættes op for at der kommer et overskud.

Gennemgang af budget for 2018
PH og AS har lavet et budget 2018. Det blevet gennemgået og godkendt. Der var også en ny fordeling af
midlerne, som blev godkendt og skal benyttes fremover. Udgiften fra medaljer fra til 300m, skal flyttes
til 300m udvalgs budget

EM/VM
Administration
Reservere
Senior(veteran)
NM juniorer
Juniorlandsholdet
300m
Årsmøde

27 %
25 %
15 %
10 %
7%
6%
5%
5%

Der blev også gennemgået hvor mange penge som skal overføres fra 2017 til 2018. Der var en fejl i det
som AS har lavet. Det er kun penge som kommer ind via støtteforeningen, som kan overflyttes til næste
år. Alle penge som hvert udvalg har tjent, kommer ind i vores fælleskasse

3. Opfølgning fra sidste par møder
Handleplan??
FB og AS kigger på det engang i det nye år. FB blev opfodret til at starte med at kigge på det, så han kan
komme med et udkast

Dommerkursus den 13.-14. januar 2018??
Er ikke på plads, så det er blevet rykket. Der er problemer med at finde en underviser på pistol. Man
kan afholde det i april, men så er det med svenske underviser eller man kan vente til juli, hvor Michael
Thomsen er ledig til at kunne afholde det. Jane Mønster og Niels Pagel er i gang med at undersøge det
videre forløb.

4. Kommende Aktiviteter
LF-Open?
Ser godt der er mange skytter som er tilmeldt. PH, IH er der som dommer.
Gundsølille
Ikke noget status.

5. Punkter til Riffelsektion
Conference manager
Der har været lidt problemer, med at få kørt CM ind på vores tuninger. Det har været svært at
se hvem der har betalt for at deltage. Der var en snak om det, og alle er enige om at det er
svært med nye ting, og vi skal arbejde videre med det. Der er stadig opbakning til at forsætte
med det. Det er vigtigt at vi får adgang til CM noget mere, så vi kan se hvem som har betalt.
Der er nogle udfordringer med hvordan betaling skal være fremover. Der er meget arbejde i
det, når folk kan vælge at få tilsendt en faktura på mail, og ikke betale med det samme med
dankort. Der er en mulighed for at købe en udvidelse af CM med et faktura system, men så vil
det koste 50 kr. for hver betaling. Niels Pagel og FB udarbejder et spørgeskema som kan
rundesendes til alle som har benyttet systemet, for at undersøge hvad vores foreninger ønsker
sig i fremtiden. Der skal også gøres opmærksom på at det er muligt at en forening kan få et
betalingskort så de kan betale med det samme.
PH og AS tager kontakt til Niels Pagel for at for at styr på DM 15m og DM 10m i starten af det
nye år.
YOG - Endelig udtagelse af de 3 + 3 juniorer til OL udtagelsen efter LF-open, hvem stå for det??

PH og Anni Bissø er der for at udtaget de skytter som skal af sted. FB kommer søndag for at
lave noget pr. for de udtagne skytter.

Ranglisten - Nickolai Kristensen kom med et udkast til nogle nye rangliste regler.
1. Vi er ikke så positiv over for det første forslag. Men vi vil godt have hans forslag med, i de
nye rangsliste-regler. FB kigger på det. Senior skytter skal ikke være med i det.
2. OK. Men vi afventer at ISSF kommer med nogle nye regler, med at dame/damejunior skal
skyde det samme antal skud som herre/herrejunior i fremtiden.
3. Der er nogle positive ting, men der er også nogle ting som der ikke er opbakning til. Det
med at det kun er 10-12 stævner, er vi ikke tilhænger af, da det vil dræbe aktiver.
Riffelsektion vil sammen med Nikolai arbejde videre på en model, med et point system,
hvor det er åbne danske stævner/skydninger fra Danmark, hvor man kan komme til en
sæson finale. TH få opgaven. Skal være færdig til april.

Udtagelse regler for VM
De blev gennemgået kort, med de små ændringer som var.
Årsmøde for riffelsektion
Det blev besluttet fra UNSTY at vores årsmøde ikke skal afholdes sammen med, med repmødet mere. Vi besluttede at vi afholder sektions-årsmødet sammen med DM 15m om
lørdagen kl. 17.00. Der afsættes 3500. kr. til mad. AS har fundet et sted som kan spise kartofler
med stegt flæsk til 69 kr. pr person. Vi aftaler at folk betaler 30 kr. pr. person resten betaler
sektionen for. Vi ser det som en positive ting, at vi kommer rundt til de skytter som skyder
vores turneringer/mesterskaber.
Når vi er færdige, kører dem som ønsker det, ned til rep-mødet for at overnatte til om
søndagen.

6. Punkter fra Formanden
Ny struktur
Der var en kort status på, hvordan det går med arbejdet. Ser meget fornuftigt ud, de første dokumenter
er blevet godkendt. Der er et FORD møde her den 15. december, hvor de sidste dokumenter skal
godkendes. Der er nok kun et forbund som vil stemme imod den nye struktur.
Økonomi for de næste mange år for vores talent-arbejde.

Der var et gennemgang af vores budget for spor 2 de næste 4 år. Det er desværre ikke alt for positivt
for vores junior-skytter. Der er ikke afsat de penge sammenlignet med hvad der bliver afsat her i dag.
Et af de steder hvor der ikke er afsat nok penge, er at vores skytter kan komme til EM/VM. For at det
ikke skal gå udover vores skytter, bliver der afsat 40.000 kr. for at løse problemet. De 40.000 kr. er
desværre ikke nok, fremover vil der være skytter som har klaret vores udtagelse regler, men ikke
komme af sted, da vi ikke har nok penge.
Det blev besluttet at vi ikke sender nogle skytter til 60 liggende til NM for junior. På 3x40. sender vi kun
skytter af sted, hvis de har et gennemsnit over 1120 på ranglisten
Udtagelse EM 10m.
AS og Anni Bissø står for udtagelsen. De har fået mandat til at gøre det som de synes er bedst.

7. Punkter fra Udviklingsudvalg
Status?

TH har arbejdet med at lavet nogle kurser for skytter inden for Dansk Skytte Union. Ser meget positivt
ud og der er opbakning til at han forsætter med at arbejde med det.

8. Punkter fra Kommunikationsudvalg
OL-Skytters historie i skyttebladet og på hjemmesiden?
FB komme til LF-open og snakke med nogle af skytterne, for at få noget på hjemmesiden.
Møde med juniorlandsholdet
Anne Olsen var med på mødet, for at fortælle hvordan vores skytter, skal markedsfører sig på internet,
og hvordan de kan hjælpe os, med at få den Gode historie frem. Alle skytter på juniorlandshold har fået
adgang til juniorlandsholdet Facebook side. De kan smide forskelle ting op på siden, så folk kan følge
med, hvordan det går med dem.

9. Punkter fra Juniorudvalg
Ikke noget

10.Punkter fra Veteranudvalg
Klasse fra senior/veteran, er blive rettet til, så deres alder er kommet med i klasse-beskrivelsen.

11. Punkter fra 10 m udvalg
DM bliver i Århus 3.-4. marts. Også på CM. Der er nok kun 2 skydehold om lørdagen
Kører fint nok med hjemmebane- turnering. Det er lidt problemer, med at modtaget post fra nogle
af vores foreninger. Der er problemer med postvæsnet
Der er skudt de 3 først omgang af DIF turneringen, finalen er i Århus. Finalen skyders efter de nye
AR50 regler.

12. Punkter fra 15 m udvalg
Kører fint, der er nogle gode hjælpere som kører det hele.
Vi har glemt at rette vores turnering regelsæt. FB kigger på det.

13. Punkter fra 50 m udvalg
Udtagelse datoer for 2018
16.-17. junior Viborg - Junior.
24.-25. juni masters - Herre/Dame
13.-14. juli – København Herre/Herrejunior/Dame/Damejunior

14.Punkter fra 300 meter udvalg

Ikke noget

15.Eventuelt

