Tåstrup d. 8/10 2018

Referat Skeet møde på Fyn hos FFF d. 26/9 2018
Undertegnede bød de 25 fremmødte velkommen og forklarede grundlaget for indkaldelsen til mødet og
undrede sig samtidig over at de personer som havde opfordret til dette ikke var mødt op. Der skulle findes
en ordstyrer og da der ikke var en ekstern tilbød Kuno at vare tage denne post, som referent var der ikke
nogen der havde lyst, så den post måtte jeg så selv varetage omend det mildes talt ikke var særligt
hensigtsmæssigt.
John Hansen forsatte med at sige velkommen til de fremmødte og håbede at alt kom ud af busken.
Jørgen Jarl fortalte herefter om Odense Skyde Center og deres planer for fremtiden.
Thomas Karlsen (FFF) starter, ranglister skal tælle til brutto trup, Henry Pedersen (KFK) uenig, skal køre som
nu. Anders Sode (Unionen) forklarede at Team Danmark forlanger den nuværende struktur. Thomas
spurgte herefter ind til ”fødekæde” bredde, Anders Sode forklarede at bredden var op til det fyldte 24’ år.
Michael Nielsen sagde at ranglister ikke var mulige at bruge, tag til GP’er i udlandet. Flere mente herefter at
ranglister så var ligegyldige men Henry mente dog at ranglister skulle forsættes.
Der blev snakket hvad de gamle egentlig så skal/kan bruges til og man kunne konstatere at det så trods alt
reelt er de gamle der sørger for at banerne holdes åbne. Linda sagde at ISSF barsler med et VM for +45
skytter. Michael Nielsen åbnede op for at lave en træningslejr for de ældre/gamle skytter. Anders Petersen
(KFK) forklarede at eliten havde stor gavn af at kunne skyde sammen med bredden, de gamle.
Jan Hemmingsen ønskede at få en definition på sektionslederens rolle, der blev foreslået at der laves en
”drejebog” for dette.. Kuno opfordrede herefter at man stillede op til posterne i flugtsektionen.
Dan Hemmingsen (KFK) ønskede at inddrage rollemodeller for at styrke interessen for sporten.
Henry ønskede at man genindførte OL disciplinernes dag.
Per Møller (ÅFK), man har et uddannet instruktør/træner korps, hvorfor bruger man det ikke? Michael
Nielsen mente at det burde man også gøre da Unionen ikke selv kan løfte det hele.
Rygepause
Der blev herefter snakket Dansk Mesterskab, Thomas Karlsen foreslog at der kun skulle være et DM og man
burde tage skytterne fra DFF med, dette afviste John Hansen under henvisning til at disse skytter ikke var
med i DIF. Der blev evalueret på det netop overståede DM i Holstebro hvor forholdende ikke var optimale,
der blev foreslået at der fremstilles en drejebog med de krav der skal stilles til den afholdende
klub/forening. Linda mente der skulle laves bedre og festligere GP’er til dette svarede John Hansen at der
fandtes en trailer lige til at spænde efter bilen med div. flag, effekter og gadgets.
Der blev snakket ansøgninger fra klubberne omkring økonomisk støtte, der blev foreslået at der laves en
drejebog der beskriver hvordan dette kan gøres.

Anders Petersen (KFK) syntes at man skulle droppe udtagelsesskydninger og blot kalde dem indstillings
skydninger. Per Møller mente det kunne være en god ide at pille udtagelses skydninger ud af grandprixerne
da disse reelt ikke har noget med unionen at gøre, disse GP’erne var og skulle være festlige og ikke være
blot hoftemarkeringer og sportstøj … Linda syntes at det var godt at skyde i sportstøj, det så godt ud.
Anders Petersen spurgte igen hvad vi egentlig skulle bruge udtagelsesskydningerne til …
Økonomi: Henry syntes at man skulle genindføre Unionskortet, det kunne så måske koste 100, 200 eller
måske 1000 kr. dette syntes Jan Hemmingsen var et godt forslag. John Hansen forklarede herefter at
Unionskortet var dødt, men måske et flugtkort. Undertegnede spurgte ind til de midler som Skeet
sektionen har at arbejde med, 2500,- om året, John Hansen efterlyste herefter initiativer fra sektionen, han
havde forklaret hvordan man gjorde dette i Sporting og dette havde jeg åbenbart ikke forstået,
undertegnede mente dog ikke at dette var sammenligneligt. Undertegnede spurgte ind til hvad der blev
besluttet i unionsstyrelsen og div. udvalg, bl.a. i forbindelse med Per Knudsens afviste rekord, og da vi ikke
længere er repræsenteret i styrelsen fra flugtafdelingen er det umuligt at følge med i beslutningerne og
derfor bør man fra deres side derfor videregive informationer direkte til den berørte sektion i stedet for
man selv skal finde og gennemlæse div. referater på en ikke særlig funktionel hjemmeside, Jan
Hemmingsen syntes at sektionsleder (mig) selv skulle søge sine informationer.
Henry mente at udviklingen var på rette spor omkring nye ungdomsskytter, der var fuld fart på i Ålborg,
Havndal og KFK.
Henry syntes at udtagelser til WC, EM og WM skal foretages af Sportschef og landstræner som det foregår
pt. Anders Sode i forbindelse med spørgsmål til ranglister igen: Vi benytter ikke ranglisterne men junior
skytter kan udtages af Unionen i samarbejde med sektionen. Thomas Karlsen sagde at det faktum at Linda
havde sin egen rangliste og der jo så var 2 ranglister at dette jo bestemt ikke er befordrende for skytternes
arrangement. Linda fastholdt at hun i den forbindelse havde brug for 2’ dags skydningerne.
Mødet blev afsluttet med at Ålborg fortalte om nye tiltag med bl.a. lys på banerne som gjorde at
træningsmulighederne blev udvidet til gavn for skytterne.

Herefter sluttede Kuno mødet …
Tak for i dag, tak fordi i kom og kør nu forsigtigt hjem

Ref. Torben Kirk Hausig

