
 
 

Møde 3 i PUV 2019 

 
                

Referent: Dato: Varighed/sted: Tilstedeværende: Gæster: 
 

 18.10.2019 19.00 – 22.00 
Grenaa Skyttekreds 

Sonja Andersen 
Ketty Thomsen 
Lotte Boserup 
Allan Andersen 
 

 

 

 Dagsorden Konklusion:  Ansvarlig: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat 
 

Godkendt  

3. Referat fra møde i 

aktivitetsledelse 
 

Karin har refereret fra mødet. Karin 

4. Evaluering sommerturnering 
 

Sommerturnering har kørt godt selvom der har 
været lidt udfordringer med stævneprogram. 
Men alt har været nyt, og har kørt supergodt 
alligevel. Skytterne har været tilfredse. 
 

Lotte/Karin 

5. Evaluering LDM 25 m 

 

 
 

LDM blev afviklet med stor ros fra skytterne. Vi 
havde tilmeldt 80 skydninger. Vi vil dog gerne 
have flere til at deltage i præmieoverrækkelsen. 
Men alt i alt en rigtig god weekend. 

Lotte/Karin 

6. Status DM 25 m 
 

Lotte har brugt meget tid på både at stille 
landsdelshold og tilmeldinger, men det hele er 
lykkedes.  

Lotte 

7.  Status DM i terræn 
 

Der har deltaget to skytter fra Østjylland. Lars 
Gregersen har sørget for tilmeldinger til DM 
terræn. Tak for det. 

Lotte 

8. Status vinterturnering Vi har på nuværende tidspunkt tilsagt fra 7 
foreninger, men har flere i kikkerten. Datoer er 
fastsat, og vi forventer en endelig plan i næste 
uge. Vi har forsøgt at få inddraget klubber, der 
enten ikke har haft stævne længe, eller slet ikke 
har prøvet tidligere. Der laves materiale til 
klubberne om afvikling af stævnet. 

Ketty/Allan 

9. Status terrænskydning 

generelt 
 

Sonja har sendt en plan rundt med de datoer, 
hun forventer at der er terrænskydning. 
Der arbejdes videre med planlægning af et 
stævne i 2021. 

Ricco/Sonja 

10. Status Skydesportens dag 
 

Godt materiale. Spørgsmål til økonomi. Dårlig 
markedsføring fra DGI Østjylland til 

Alle 



foreningerne, de har ikke opdaget det. 
11. Status vedr. nyt program til 

sammentælling af resultater 
 

Der mangler stadig lidt finpudsning, men ser 
lovende ud. 

Lotte 

12. Eventuelt: 

- Næste års 

sommerturnering 

 

 

 

- LDM vinter 

 

 

 
 

 
 
Skal være et punkt på næste møde. 
 
 
1/3 2020 Grenaa Skyttekreds 

 

13. Næste møde 
  

29/10 2019 kl. 19.00 i DPK, 

Dronningborghallen. 

26/11 2019 kl. 19.00 i Ebeltoft 

Skytteforening, Elsegårdevej 13, 8400 

Ebeltoft 

 

 

 

 


