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Godkendelse af dagsorden nr. 52018 (SH)

2
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Godkendelse af referat nr. 4-2018 Godkendt
(SH)

3

D/B Holdturnering vinter
- Evaluering af sidste vinter
- Bemanding ok?
- Tider/deadlines
- Ændring af reglement ift.
Dispensation vedr. deltagelse
i finaledag/PS
- evt
Drejebog (skal ikke debatteres):

4

Godkendt

Evaluering
Forløbet kørte stille og roligt. Der kunne godt være flere
deltagere, men måske kommer de med igen, nu hvor vi laver
puljeprogram til de hold, der ønsker det.
Bemanding
PS og Birger Kofoed – ingen ændringer.
Tider/Deadlines
Alle finaler skal fremover køre samme dag, i 2019 ifm.
Skallebøllestævnet vinter, 26/1.
https://mimer.dgi.dk/offentlig/E96B9DE Invitation skal ud i september. Deadlines for indlevering af
9-001
resultater fra kampe: A = 4/11, B = 2/12, C = 13/1
Ændringer af reglement
Dispensation bortfalder da finaler afholdes ifm.
Skallebøllestævnet.
Regler for flere foreninger i top 4 præciseres i reglement.
Fremadrettet skal der foreligge 3 indberettede resultater for et
hold for at kunne komme i betragtning til DM, præciseres i
reglementet..
Det præciseres, at det er et fælles ansvar for foreningerne at få
aftalt kampdatoer. Såfremt et hold, der er tilmeldt som
puljehold, skyder hjemmebane uden at have det jf. programmet,
vil det automatisk blive anset som kun at have skudt
hjemmebane – dette har kun praktisk betydning for hold, der
ender i top 6.

D/B Fynsstævne vinter
- evaluering
- ansvarlig
- tider/deadlines
- evt. ændringer
Drejebog (skal ikke debatteres):

Ansvar/
deadline

Evaluering
Ikke foretaget – da der ikke har været afholdt møde med de
aktivitetsansvarlige. Men der skal være mere skarphed ift.
offentliggørelse af resultater.SH indkalder snarest til et møde.
Ansvarlig
SH tjekker med Rosenlunderne, om de ønsker fortsætte.
https://mimer.dgi.dk/offentlig/73020B4F Tider/deadlines
-002
Finaledag søndag i uge 9, 2019.

HDB

PS
PS

PS

SH
SH/august

Ændringer:
Skytter udtaget til finale skal medbringe deres
skiver/resultatudskrifter til stikprøvekontrol. Såfremt kontrollen
viser, at de ikke er berettiget til at deltage i finalen, vil de blive
afvist.
Det skal præciseres, at foreningerne skal gemme alle
skiver/udskrifter til efter finalen, så evt. pointlighed i
resultatlisten kan afgøres.
Der skal endvidere kan udføres stikprøvekontrol.
Drejebog revideres jf. ovenstående.
HDB
5

D/B Skallebøllestævne vinter
- ansvarlig
- tider/deadlines
- evt. ændringer
Drejebog (skal ikke debatteres):
https://mimer.dgi.dk/offentlig/5D107B4
7-001
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D/B DM 15 m
- ansvarlige
- tider/deadlines
- hvem skal gøre hvad?
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D/B Projekt Ung vinter
- Evaluering af sidste vinter
- Tider/deadlines
- Bemanding

7
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D/B Nytårskur
- Ansvarlig
- Hvem skal inviteres
- Deadlines

D/B Bordet rundt

SH beder om regnskab for Vissenbjergs stævneudgifter, så der SH
kan laves et overordnet regnskab for stævnet.
Ansvarlig
SH tjekker om Vissenbjerg fortsat vil være ansvarlig for
SH/august
stævnet.
Tider/deadlines
Jf. drejebog.
Ændringer
Da der skal afholdes holdfinaler lørdag, udvides stævnet til også
at medtage fredag. Reservation i centret tjekkes.
HDB
Finalister, der ønsker resultat medregnet i stævnet, skal forud
for skydning betale indskud
Ansvarlige:
Gerda Rosenlund, Anders Hansen og Peter Søgaard fortsætter.
Tider/deadlines:
Jf. oplæg fra landsplan samt aftale med de ansvarlige.
Hvem gør hvad
Som hidtil – fællesspisning betales for de ansvarlige ved DM,
som anerkendelse for deres indsats. Ap informerer.
Evaluering
De unge er rigtig glade for at deltage og kommer flittigt.
Tider/deadlines
AP sender datoer for samlinger til kontoret.
Bemanding:
Steen fortsætter – AP er kontakt i udvalget.
Andet:
Når ungeklassen forsvinder, fastholdes projektet som tilbud til
de 15-25 årige. Såfremt alle pladser ikke er optaget, tilbydes
unge, der har været med i projektet, men er faldet for
aldersgrænsen, at fortsætte.
Det præciseres i invitationen, at deltagerene skal have basis i
orden og kunne afgive 45 skud.
Et projekt Ung for pistolskytter blev diskuteret. Udvalget vil
undersøge om der er interesse for det, når de er ude i
foreningerne.
BM kontakter potentiel træner.
HDB sender neutral kontraktoplæg til BM, som basis for hans
snak med potentiel træner.
Ansvarlig
SH fortsætter.
Hvem skal inviteres
Skydeudvalget, kontoret, de aktivitetsansvarlige, evt. udvalgte
fra CJ.
Deadlines:
Kuren afholdes 12. januar. Invitation udsendes primo december.
Deadline for tilmelding 3. januar
Andet
SH kontakter Skallebøllecentret for om de mod betaling vil
dække op og rydde op efterfølgende.
CH:
Fynsstævne finaler afviklet i weekenden gnidningsløst, alle

AP

AP

HDB
Alle

BM
HDB

SH

HDB

SH

anlæg fungerede. Ingen stillingsfinale, men de andre blev
afholdt.
Der var nogen enkelte, der ikke havde fået sig tilmeldt,
udfordring ift. forplejning.
CH sender resultatlister og billeder til kontoret, så det kan
komme på hjemmesiden.

CH
HDB

PS:
Kan tidspunkt for pistolfinaler ændres, der er ærgerligt, at alle
andre er gået hjem ved pistolernes præmieoverrækkelse.
Beslutning: 1 pistolfinale om formiddagen, 1 om
eftermiddagen.
Drejerbog ændres jf. ovenstående.

HDB

Det bør tjekkes, om fundet internetforbindelse på Klintholm
fungerer, inden stævnet.
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Indkomne ansøgninger og
invitationer (SH):
Evt.

SH og CH forlod lokalet.
Udvalget behandlede ansøgning om forhåndsgodkendelse af
renovering af baner.
Diskussion om brug af fane, BM laver skriftligt ”reglement” til
næste møde
HDB tjekker, hvem vi har, der er uddannet fanebærer.
Sommerhyggearrangement blev ikke afholdt i juni som normalt,
mulige datoer for socialt samvær med partnere blev 29/11 eller
7/12. Endelig dato fastsættes senere.

Praktiske forhold:

Der serveres lidt til ganen.

Næste møde:

18/9 kl. 17 i Skallebølle.

STATUS: B = Beslutningspunkt

D = Diskussionspunkt

O = Orienteringspunkt

BM-12/9
HDB

