Referat af riffeludvalgsmøde 4 2019
Referent:

Dato:

Varighed/sted:

Tilstedeværende:

Dagsorden: Jens Peter
Referent: Jens Peter

10.10.2019

17.00 – 21.00
Hou Idrætshal
Skolegade 65, Hou
8300 Odder

Jens Peter Jensen
Erik Andersen
Kirsten Hvid Hansen
Bjarne Dam Nielsen
Torben Kristensen
Sanne Kristensen
Svend Bissø

Mødet starter med spisning.

1.

Dagsorden
Orientering fra arbejdet i aktivitetsledelsen og praktiske informationer generelt.

Konklusion:
Det er første gang hele RUV har været samlet til møde
siden valget på aktivitetsmødet i maj 2019.
De 4 medlemmer fra Randers Skyttekreds Jens Peter,
Erik, Kirsten og Bjarne har efter aftale lavet arbejdet
omkring 50, 200 og 300 m aktiviteterne i udesæsonen.
Torben, Sanne og Svend har givet tilsagn om at være
behjælpelig med 15 m indesæsonen 2019/20.

Ansvarlig:
Jens Peter

Forretningsorden for RUV drøftet.
Praktiske informationer om kørselsgodtgørelse og andre udlæg.
PC + printer til rådighed i udvalget. Ældre Dell PC skal
skrottes, og skal udvalget bruge mere end denne PC,
som er stillet til rådighed fra Jens Peter i aktivitetsledelsen ?
Ingen i RUV ønsker på nuværende yderligere PC eller
printer. Samsø vil bruge egne.
Orientering vedr. den nye hjemmeside Pletskud.dk.
Skydesportens dag den 12. oktober 2019, hvortil 3
foreninger DSB/ASF, Grenå Skyttekreds og Ebeltoft
Skytteforening er tilmeldt.
2.

3.

Profiltøj.

Orientering omkring

Aktivitetsledelse har indtil videre besluttet, at der ikke
udleveres profiltøj til ledelse og udvalg i DGI Skydning
Østjylland. Kun våbenkontrollanter får efter anmodning.
Ønsker nogen i RUV profiltøj ?
Flere i udvalget kunne godt tænke sig en vest eller
lign. med logo, således andre kan se hvor vi kommer
fra til stævner o.l.
Dette tages op på udvalgsmødet i november, hvor
skyttekonsulent formentlig kan fremvise former for
beklædning.

Jens Peter
og Jonas

DM kvalifikationsturnering på 50 og 200 m.

Kirsten
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afholdte aktiviteter i
udesæsonen 2019.

LDM på 50 m.
DM på terræn.
DM på 50, 200 og 300 m

Walther
Erik
Bjarne

Rimelig deltagelse på 50 m, men for dårlig deltagelse
på 200, da ingen foreningshold deltog i BK og JUN.
5 skytter deltog i DM i terræn.
På LDM 50 m deltog 82 skytter.
Rimelig deltagelse ved DM med flere medaljer individuelt og på foreningshold, men ingen landsdelshold på
200 og 300 m hos BK/JUN og voksne på 300 m.
Stort arbejde med fordeling af blok- og skydetider, når
flere skal skyde 3 discipliner. Tak primært til Erik Andersen for dette.
4.

5.

Kommende aktiviteter for RUV på 15 m i
indesæson 2019/20.

Kommende aktiviteter for RUV på 15 m i
indesæson 2019/20.

Skole DM i skydning:
Skyttekonsulent Jonas Holst Andersen har udsendt
indbydelse og materiale til tilmeldte foreninger, der
indsender resultater til ham, og han indbyder så de 20
bedste hold til landsdelsfinalen lørdag den 23. november 2019 i Randers Skyttekreds.
Jonas vil være tilstede ved landsdelsfinalen og sørger
for medaljer.
Hvem deltager fra RUV ?

RUV og
Jonas

Måske kommer de medlemmer af RUV fra Samsø og
ligeledes 2-3 fra Randers Skyttekreds som hjælpere.
Der skal laves en hjælperliste med funktionsbeskrivelse og træffes aftale med køkkenpersonale i Randers
Skyttekreds om bl.a. fortæring m.m. til hjælpere, deltagere og forældre.

Jonas i
samarbejde
med RUV

DM kvalifikationsturnering på 15 m cal. 22 og luft
2019/20:
Hvem laver indbydelse og hvorledes skal turneringen
køre ?
Sanne og Torben har lavet indbydelse, der førstkommende mandag rundsendes til os alle i udvalget og til
Helle Bluhm og Jonas m.h.p. udsendelse til foreninger ,
lægges på Pletskud.dk og på riffel-FBgruppe, ligesom
den uddeles på foreningsmødet den 24. oktober.
Turneringen kører som tidligere uden indskud og medaljer efter 1-4-7 princippet.
Hyggeturnering på 15 m cal. 22 og luft 2019/20:
Skal der fortsat være en sådan turnering ?
Hvem laver indbydelse og hvorledes skal turneringen
køre ?
Der indbydes til denne turnering i samme indbydelse
som DM kvalificationsturneringen, og kører på samme
måde som denne.

6.

Kommende aktiviteter for RUV på 15 m i
indesæson 2019/20.
Side 2

Afholdelse af LDM på 15 m cal. 22 og luft 2020.
Fastsættelse af dato og sted for afholdelse.

Sanne, Torben og
Svend kører
denne turnering.

Sanne, Torben og
Svend kører
denne turnering

RUV

LDM afholdes lørdag den 29. februar og søndag den 1.
marts.
Afholdelsessted findes senere, da vi vil prøve at sende
LDM afholdelsen i udbud til foreninger ligesom på LDM
50 m.
7.

Kommende aktiviteter for RUV på 15 m i
indesæson 2019/20.

Tilmelding til DM på 15 m cal. 22 og luft 2020:
Drøftelse af denne forholdsvis store og komplicerede
opgave med bloktider, foreningshold, landsdelshold
m.m.

Sanne, Torben og
Svend evt. i
samarbejde
med Erik og
Kirsten

Hvem påtager sig denne opgave ?

8.

Terrænskydning i
Hevring 2020.

Skyttenr. 25221 Sanne Kristensen og
Skyttenr. 25202 Torben Kristensen får kode via DGI
Skydning i Vingsted til DM tilmelding foråret 2020.

Jens Peter

Walther Kristensen har ansøgt og fået tildelt terræn i
Hevring søndag den 21. juni 2020 for evt. afholdelse af
årlig terrænstævne.
Walther vil gerne være banelægger og koordinere
stævnet.
Kan der skaffes mandskab til afholdelsen, hvilket kræver 20-25 mand m/k ?
Ønsker vi at bruge så mange ressourcer – også økonomisk – på dette arrangement deltagelsen taget i
betragtning ?

RUV og
Walther
Khristensen

Flertal i udvalget for at forsøge gennemførelse stævnet, men det kræver foreninger bakker op omkring
stævnet med at stille hjælpere til rådighed.
Drøftes med foreninger på foreningsmødet den 24.
oktober.
9.

Foreningsmøde torsdag den 24. oktober
2019 på Årslev Kro.

RUV og PUV medlemmer inviteret og dagsorden udsendt.
Mødet starter med spisning.

10.

Udvalgsmøde torsdag
den 14. november
2019 hos DGI i Århus.

Aktivitetsledelse og udvalg mødes med administrationen for INFO og drøftelse af generelle praktiske ting.
Mødet starter med spisning.

Taget til
efterretning

11.

Aktivitetskalender
(årshjul).

Gennemgang af kalender m.h.p. RUV aktiviteter.

Jens Peter

12.

Eventuelt.

-

13.

Næste møde.

Næste møde afholdes samme sted som dette møde
den 23. januar 2020 begyndende med spisning.

Side 3

Taget til
efterretning

