Referat fra Pistolsektionens skype-møde d. 23. august 2021
Deltagere: Christina Borgen (CB), Peter Søgaard (PS), Marie Schønemann (MS) og Kitty Holm Obel
(KHO)
1. Årsmøde (praktisk planlægning, ref., dirigent og projektor/lærred)
KHO er referent til årsmødet. Husk at der skal siges navn og klub, til referatet.
CB finder en dirigent.
KHO tager præmier, banner, mærker mm. med fra Skytternes hus (d. 10. sep.).
PS sørger for projektor og udstyr til kontrol.
CB undersøger om vi skal sørge for drikkelse til mødet.
2. Gennemgang af regnskab
Gennemgang af regnskabet 2020. Uddybning af hensættelser der skal benyttes til Nordisk
Mesterskab 2022.
Gennemgang af de indkomne penge i støtteforeningen og beslutning om, hvad de skal
bruges til.
3. Årsmøde - indkomne forslag
Diskussion om det indkomne forslag fra Bjarne Obel. CB undersøger reglerne, for hvem der
kan ændre reglerne for DM.
4. Møde med DGI d 18/9 - hvor?
MS tjekker om vi kan benytte lokaler i Odense.
5. DM status
CB: Der er pt. tilmeldt ca. 160 skydninger.
PS sørger for dommere, hjælpere og resultatformidling - her skal der også leveres et link til
live transmission på Sius-hjemmeside.
Livetransmission af finaler og medalje-overrækkelserne.
6. DM senior klasser - jeg foreslår at vi til DM ikke lægger klasser sammen, men at vi
fortsat anbefaler at man gør til øvrige stævner.
Vi slår ikke klasser sammen til DM.

7. DM præmier
Der vil fremover blive uddelt guldmedalje, selv om der kun er 1 deltager i en klasse.
Der vil være blomster til præmieoverrækkelsen.
I alle klasser med mindst 8 deltagere (for junior og ungdomsskytter – 3 deltagere), vil der
være gaver til de 3 vindere.
8. Evt./Andet
KHO: Ranglister – hvordan kan vi gøre det bedre? Vi evaluerer på næste møde.
Marcus bliver landstræner for junior 10m og træner for mesterskabsgruppen på 10m.
Christina er landstræner for 25m disciplinerne.

