Referat af riffeludvalgsmøde 5 2020
Referent:

Dato:

Varighed/sted:

Tilstedeværende:

Dagsorden: Jens Peter
Referent: Jens Peter

23-01-2020

17.00 – 21.00
Hou Idrætshal
Skolegade 65, Hou
8300 Odder

Jens Peter Jensen
Erik Andersen
Bjarne Dam Nielsen
Torben Kristensen
Sanne Kristensen
Svend Bissø
Walther Kristensen

Mødet starter med spisning.

Skyttekonsulent Jonas Holst
Andersen
Kirsten Hvid Hansen-afbud

Dagsorden
Orientering fra arbejdet i aktivitetsledelsen og praktiske informationer generelt.

Konklusion:
Budget 2020 endnu ikke færdigbehandlet, men når
det er færdigt bliver det tilgængeligt på Pletskud.dk.

2.

Orientering af Skyttekonsulenten omkring
aktiviteter, kurser
m.m.

Skyttekonsulenten orienterede omkring hans arbejdsområde om aktiviteter siden sidste møde specielt på kursusområdet.

Jonas

3.

Afgørelse om nogen i
RUV ønsker profilbeklædning.

Jonas

4.

Orientering omkring
afholdte aktiviteter i
indesæsonen
2019/20.

Skyttekonsulenten havde medbragt prøvemodeller af
veste i forskellige størrelser, og alle i udvalget ønskede en sådan vest. DGI logo med skrift ”skydning
Østjylland” på venstre brystside. Flertal for skrift på
ryggen ”Østjylland”.
Skyttekonsulenten iværksætter.
Skyttekonsulenten orienterede om afvikling af Skole
Dm i skydning – landsdelsfinale og landsfinale med
en suveræn sejr til Samsø Skytteforening.
Der er udbetalt kr. 150,- i landstilskud + kr. 75,- i
Landsdelstilskud pr. hold til foreningerne.
I 2020 gives et landsdelstilskud på kr. 125,- pr deltagende hold oveni landstilskuddet.
DM kvalificeringsturnering på 15 m cal. 22 og luft.
Hyggeturnering på 15 m cal. 22 og luft.
Begge turneringer forløbet tilfredsstillende og 3. (sidste runde) netop overstået.

Sanne/Torben
Svend

Koncept til indbydelse udfærdiget på mødet, og udsendes snarest i næste uge til foreninger, lægges på
Pletskud.dk samt FB gruppen for riffel.

Jens Peter/
Jonas/Helle

1.

5.

Opgavefordeling ved
afvikling af LDM på
15 m riffel i februar

Ansvarlig:
Jens Peter

Orientering om tilskudsbestemmelser 2020 vedtaget
af aktivitetsedelsen med blandt andet ingen indskud
til LDM og betalt indskud for alle fra DGI Østjylland
Skydning til DM.

Jonas
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2020 i Randers Skyttekreds.

Beslutning om afvikling af LDM onsdag den 26. februar i tidsrummet kl. 1400-1900 og lørdag den 29.
februar i tidsrummet kl. 0900-1600 i Randers Skyttekreds, som har tilbudt den praktiske afvikling for et
fast beløb for skydninger og forplejning til hjælpere.
RUV skal stille med en stævneleder. Randers Skyttekreds stiller med skydeleder, banekommandører og
øvrige hjælpere.
På møde forinden aftales de nærmere detaljer mellem RUV og Randers Skyttekreds.

RUV

Beslutning om ikke at afholde finaler.

6.

7.

8.

Medalje og præmiepolitik efter 1-4-7 princip:
Medaljer i alle deltagende klasser efter mesterskabsskydning, og pokaler i BK og JUN samt gavekort til
øvrige klasser i hovedskydning.

RUV

Udlevering af medaljer og præmier efter stævnet.

RUV

Medaljer skal bestilles og graveres samt udleveres
evt. ved LDM.

Sanne/Torben
Helle/Jonas

Foreninger med hold kvalificeret til DM skal tilskrives
med praktisk information vedr. deres evt. deltagelse
i DM samt en lykønskning.

Jonas

Opgavefordeling ved
det kommende DM på
15 m riffel cal. 22 og
luft i Vingsted 13.-15.
marts 2020 for ungdom og 27.-29. marts
for voksne.

Indbydelse til DM foreligger. Skal redigeres med tilmeldingsperson og frister og udsendes til foreninger
snarest i den kommende uge.

Jonas/Helle

Torben og Sanne vil gerne stå som tilmeldingspersoner og lave det praktiske arbejde med tilmelding af
individuelle skytter, foreningshold, udtage landsdelshold og fordele bloktider.
Konsulent på denne opgave er Erik Andersen.
De vil begge være til stede i Vingsted som ansvarlige
for riffelskytter fra DGI Skydning Østjylland ved DM
for ungdom og voksne begge weekends.
Overnatter i den forbindelse i Vingsted.

Sanne/Torben

Terrænskydning i
Hevring søndag den
21. juni 2020.

Drøftelse af om RUV magter og afholde en terrænskydning i Hevring, da dette kræver 20-25 m/k som
hjælpere på dagen og et mindre antal hjælpere til
skivefremstilling og skiveopstilling dagen forinden
stævnet.

DM kvalifikationsturnering og hyggeturnering på 15 m.

Walther vil gerne være banelægger, forsøge at skaffe
hjælpere og koordinere de praktiske ting omkringstævnet.
Walther vil ligeledes besørge kontakt til jægere, for
at få så mange deltagere som muligt.
Walther har allerede tilsagn fra et antal hjælpere.
Walther vil leje køretøjer til skivetransport samt opstilling.
Walther vil bestille manglende skivemateriel.
Efter stævnet skal skivemateriellet køres til og fremover opbevares i Randers Skyttekreds for et lejebeSide 2

Walther

løb, som aftales.
Walther vil i samarbejde med administration udfærdige indbydelse og få denne publiceret.

Jonas/Helle

Foreninger tilskrives i god ting m.h.p. at stille hjælpere til rådighed den 20. eller 21. juni 2020 eller
begge dage.

Jonas/Helle

Ud fra dette besluttede RUV, at vi bakker op omkring
afholdelsen af stævnet, og vi alle har et ansvar for at
tilbyde vores hjælp, og forsøge at skaffe hjælpere.

RUV

Drøftes igen på næste møde i RUV.

9.

Aktivitetsmøde DGI
Skydning Østjylland
2020 primo maj måned.

Vi kender ikke datoen for vores aktivitetsmøde i maj
måned, da planlægningen afhænger af landsaktivitetsmødet, som der umiddelbart ikke foreligger nogen dato for afholdelse af.
Skyttekonsulenten vil forsøge fremskaffelse af dato
for afholdelse af landsaktivitetsmødet og melde den
ud til RUV.
Der var ikke negativ reaktion på forespørgsel om
nuværende medlemmer af RUV ønsker at udtræde af
udvalget til det kommende aktivitetsmøde.
Derimod ville det være rart med et par medlemmer
mere i udvalget.

10.

Eventuelt.

Intet drøftet.

11.

Næste møde.

Afholdes samme tid og sted som dette møde torsdag
den 2. april 2020.
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Jonas

