·rrån regionskonferens

Protokoll

i ungdo,:,.::;-

för Mälardalsregionen
arra,~c.:.···
av Stockholms
skytteförbunds
Ungdomssektion
på Soldathemmet
i Strängnäs
lörd::.1f:c·r.
den 23 februari
1974.
skyt tefrågor

rad

Närvarande:
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Eriksson,

Fröberg och Lennart Pree •
Lindskog och Torbjqrn
Lindsko 6 •
Peter Pelijeff?
Stig Sj.ölin, Mats-Olof \'./allii, och
Uno Zettergren,
_
Roland Daun, Thore Johansson,
Per Nilsson oc~ Hans Zetter·
berg.
Sven Avoborn och Bertil
Fredriksson.
P.k~Hedlund och Ove Larsson.
Lars Rudholm.
Lars-Göran

.

Från Överstyrelsen

Börje

Axelsson,

N.E.

§ 1

1.~.;;nneth Eriksson från
iilsade
välkommen.

arrangerande

skytteförbunds

Stockholms

Ungdo,ssektic,-

§ 2

Lars Rudholm

till

att

ordförande

leda

dagens

förhandlingar.

§ 3

/a1des

(dumt

nog)

Thore

Johans.son

och Per

Nilsson

till

sekreterare

för

da,

§ 4

uppdelades
p!-. 3 grupper,
som vardera
lragningslistan
förekoffimande frågorna.
Därefter
arbetet
och gemensam diskussion.
:J~::..':::garna

diskuterade
4 av de 12 på
följde
redogörelse
fr&n r

5
Ansvari~
ledare för förbundslag
vid JSM
Instruktion
för lagledare
(Särtryck
ur Svenskt Skytte 10/73) utarbetad
för
l~gledare
vid Nordisk ungdomslandskamp bör i tillämpliga
delar användas fö~
utarbetande
av instrtlktion
för lagledare
vid JSM, Skolungdomens
Riksskyt teti vlingar
och likartade
täi-lingar .. Denna instruktion
skall medsändas inbjudan
till
tävlingarna.
Det räcker som regel ej med en lagledare
utan det bör i de flesta
fall vara
mins~ två för att dels hålla kontakt
med tävlingsledningen
och dels hjälpa
deltagarna.
icke uttagas
strax
före tävlingen
utan skall vara ~ed redan
Lngledare skall
vid förberedelserna,
uttagningstävlingar,
kvalificeringstävlingar
eller trä:1ingsläger.
Arrangörerna
bör före tävlingens
början samla lagledarna
till
en l~darträff
där man infor~erar
om allt,
som har med tävlingarna
att göra; förläggning,
transporter,
utspisning,
tävlingsplatser,
tider m.m.
Dessutom
bör en ledarträff
äga 1·um i anslutning
till
prisutdelningen
på 1,:.
§

•

dagen.
Lagledaren

skall
när som helst
under tävlingsdagarna
träffa
representant
för arrangörerna
för inhämtande
framförande
av önskemål.
På a~mälningslistorna
skall icke endast de tävlande
ledarna och deras adresser
och telefonnummer.
upplysning
Lagledarna
skall lämna tävlingsledningen
orten.
§

på bestämd

plats

av information
upptagas
om var

utan
de bor

kw

eller
även·la[-

_på·tävli:·

e

förbundomä5ten1kap enligt JBM,.proirm::met
Alla var ense om att förbundens
(o~h kretsarnas)
juniormästerskap
skjutas
efter
samma program som JSM.
Huruvida förbundsmästerskaoen
skall vara öppna för-alla
klaaaer
garna icke eniga.
•

fe·:·

skall
var delta-

. .c:,'-·

Banskju'i:.ni.ig
l1t;ez..nde bor varc1 Äppen för samt).iga
kl°asser
utom B 1 och 14-16
för vilka separat
mästerskap
bör.::. rangeras
(eventuellt
efter kretsv.isa
kvcilificer inr;sti::.:vli.:i:;a-r).
1· ställningt;skyt
te bÖ:;." , J.asserna
B 5 - B 2 och B Vet. få· deltaga,
om banförhållaitdena
medger detta.
~ävling
enl:'.gt
SM-proframmet.
,

Nackdelen

med detta

"ö:pp;J.a11 mästerskap

är att-skyttar

avsiktligt

kall hålla

si[

kvar i lägre
högre klass

klass
för att där uå tina resultat
och· inte
skjuter
sig: upp i
då de ju ä.tdå får var
med· och tävla
oro. förbundsmästers{t.apet.
Alternativet
är .::.t:t ende.::.:: 3 5-skyttar
tävlar o?n 11storan mästerskapet
och de
11
11
övriga
om klass~Jästerskap
e 1ligt
program
för respektive
skjutklas:3.
§
'J;' ••

b,.

'

d

·1

•..

~~lz!.:S_...,_?L_~._f."

!..<?.!-~.tl'i.\t4't_th

I~OLl· regionen

l.i.l;cn cr.farcnhct
vcriss~het
hade cndaat

ii.1.:ics

som baft

.
av ungdomslägerverksamhet
1 men de förbunc.
goda erfarenheter
och hade
avsikt att

fqr

ald~n
fort ,.ät L-~.
~gren
får icke o.d ::t 6 ,~ sj:ilvändåmål.
Syftet
skall
vara att sporr,a intresserade ·ung2c.::-,ar t:..,.l f')rtsatt
\"erks~cliet
inom sky_tterörelsen.
Syftet ltan även va::
att förb~:..·c<::a de:..tagacr. :1 irlför
JSM..
_:,
Antålet
delta[;a~"c
1 l[gren
är helt peroende
av förbundens
ekonomi, ·1edarn.as
antal och kvalit~t.
·
Lägren ·bC.:r plgo. hciL~c e:.... ve.eka. Avgifterna
per deltagare
bör ligga
på 100 :--

till· 3CO:-B"'triiffar.<l~

~rc~=r.
•1.id:"i-- _:.i:....1'\a frfr

t.;er är- början av skolornas
sommarlov den lämp1
11 •
aet~
tide.t
<',
c.:t
t,,'.
ler
t\_·c!;:ryterinssläger
Avser
lägret
främst träni:-:.s0
av CJL.-JG '. :~.;_,··- . '101· det äga :rum i augusti
före skolornas
början.
Ltt
läger
·.::·· ?!
,1c:~:<1G ~vH·i:lov
( 11Februarilovet")
kan locka deltagare
om E,--n
har ~öjlip.,:.~;·_
.? :,V bjt..-~:J ~;J ~kida?l:ni.ng.
-

f, 8
i,i.vlig
c:; E"k'i-~s~.c1~ c .' __rntr,.>l::...(f:Jparnus
vara eller
i.cke vara.
:"lei~tal•)t
rloc': f;:i:· . '.:t 1' 't c~..:all vara kontrollappar.
· 1fi-;" gasatt..:~
do<,'.~, .. .u ;:;t.-:llr.:i..ng.:;skyt ta!'na
skall
kontrolleras
nu då ,ÖS har f:5:nvsikt
att
~·1i1-rr~ · :..1:..-:..
•. .:-;.:1 t:,..11 högre
klasser.
?örsl:'..g
:.i•:..:,3-c..·ic; ,. '. :.'. ~ ~.::.r.·;lig3> $0::'l t~PFnår vi~s poäng skall
erhålla
plakett
dirn,e,L
eft ~ ( -~ .. , ..!"'
,. ~• ' ...,
. - t.. •. J .'. ..
Den u:tdrag:rn
'~i{'"'·'·
:a:?'.;. 5 v,.:-t1!or :.ör:.1c:la..; på.verka
föreningarna
att llta deltagarna~ _skjut·
th.vli. c:~:i. flera
s,:,:.e,~!' t.:11s gott resultat
uppnåtts.
Ifrågasattes
oa ir te förbt::1d...,r. skulle
kunna samla fler·
deltagare
därest
de
finge
penga~,
som Ö3 le.~ger n~r p~ tävlingen,
fördelades
på förbundens. och dessa
arran~era
fciro~:c.<: ,•,•isa p::-opai:;a.'lclatävlingar.
liii,;i,.&.:..,~

•

··-

·J .......

-

.,.

.J.

,I

§ 9
:'~okal.t aktivitE:·.;._'_

':öd,

::ye:: r~;:lovi nine:smetoder

Konferensdeltaga;,·1~.3
·.·ar överc-ns
Nil att
den nya redovisningsmetoden
än de~ tidigare
;,ch citt d(::l fä!rtiskt
är bra.
Svårigheten
ligger
f~reningar
a~t f~re~~a
~ätta
sig in i systemet.
,;,ritt

valt

a ...:.ir.:tr- ~ .......
ilt,,':1:

.:.:,k,,,te

- skola.

·Up;?följn.i.ng

ijr bättre
i ~tt få all~:
'

av deltagand~

elever.

det en fråga. om konta~ten
mellan
Då Fritt
valt
er~~te
bc~ör skyttet
lok~lt
bl~r
skol?n
oc~ skyt·;;cfär,::,_-i u.r;e.::1 p.-. orten.
Önskvärt
vore dock att
förbu~.den
hade
".lppgift
pa alJ.r! hc.!"dlt"Gct"e
S. ännet
och kunde
ordna kontaktträffar
!QT att
diskutera
erf~ran~eter
o~h -~ t~p
· ·
Handledare b~r lu~~~ s;;ttef~;eningen
uppgift
på de elevert
som för~ningen
ber
inbjuda
till
täv i.r:.g&:- cc~1 tlcdle!lltikaps
·
§ 11

Ut~ildninr,shjäl~~.1,(ijJ,_j11l:_ttt · fö:t't~eknin~ i Un~dems~kvtt~n
Deltagarna
ansåg sig ic:.c !~u._"'a c.ls1c.:tcra
var obekanta.
Särskilda
dr:.ao::istrationskurser.
bildningsoch ungdoms:l.cd1re,
-;il~t<J seda:1

hjälpmedlen,
som för de flesta
av de:n
borde anordnas
för förbundens
utanordnar
mo·tsvarande
inom förbunden.

§ 12
Årets

regionsfinal

i Ungdomscupen nger

rum i Björnlundå

lördogen

den 10 augu8:).

§ 13

•

§f6rmation
oin "Alkohol-precision".
Diskussionen
gällde
dels stimulantia
- precision
där det gäller
för ledare att
framhålla
och undervisa
i hur alla stimulantia
påverkar hjärtverksamheten
och
följaktligen
prestationsförmågan
för den so~ vill
uppnå goda resultat
i idrott
eller
sJ.cytte. Dels gällde
diskussionen
förtäring
av_m?llanöl
i samband med exempelvis
JSM eller
Skolu~gdomens Riksskyttetävlingar.
Lagleda;na
bör uppmärksammax detta och redan viduttagningen
till
JSM ge sina
direkti.v
till
deltagar.na.
Att förbjuda
förtäring
av mellanöl
på "f:·iti<! 11 torde
ic~e vara rätt
metod, men att motarbeta
alla tendenser
till
missbruk
ijr nödY.ändigt!
.Amnet bör tagas upp i programmet vid ungdomsledarkurser.
ÖS komm,r att dela ut broschyren
"Om mellanöl 11 till
förbunden •
:~

§

14

att regionskonferensen
1975 skall
arrangetas
av Stockholms
läns skytteförbunds
Inbjuda~ utsändes
2 månader före konferensen
samband.därmed
till
1 mars.

Beslutaqes

äga rum i Västerås

14-15 piars ocr.

Un~domssektion.
och programförslag

infordras

i

§ 15
Finna behov av att
Ur1e~domssektionerna?

Deltagarna

ansåg

att

Ungdomsskytten

utsänaes

3 - 5 exemplar

borde

separat
sändas

som särtryck

gratis

till

dir~kt_ till

v~rje

ungdomssek-

tion.

§ 16
Information

om landstinr,sbidragen

Ru~holm redozjorde
för landstingsbidragen
till
de olika förbund~n samt hur
l~ndstingen
tolkar och tillämpar
kungörelser
och rekommendationer
för till·
delning;
Hela frågan gäller
emelle_rtid
att få Skytterörelsens
Ungdoaisorganisatio·
repovis&d
som fristående
ungdomsorganisation
och ej som en organisation
sorteran
de under. idrottsrörelsen.
Här _kan endast ÖS p~verka en ändring
på högeta ort.
Erinrades
om att bidragen hos landstingen
skall sökas före 1 april
sam~ att det
är förbl+!ldens ungdomssekttoner
och ej förbunden,
som skall söka desa~m~Lars

olika

•

§ 17
Stockholms
skytteförbunds
Ungdomssektion
ifrågasatte,
huruvida
det är törbunden
eller
doss ungdomssektioner,
som skall
förfoga
över den del av de frln·ös utgående statsbidragen,
som avser ledarutbildning
och ungdomsverksamhet?·
Konferensdeltagarna
var enmga om att anslagen
skall
användas enligt
de fran ös
givna direktiven.
Man_franihöll
emellertid
att det kanske icke är så lä.i1pligt
med rubr~e~
"Ledaroch ungdo:nsverksamhet"
då detta kan föranleda
landstingen
~~t draga
utbildning
in sina bidrag med motiveringen
att statligt
sådant bidrag
redan utgårJ

§ 18
Ordföranden
förklarade·
konferensen
avslutad
och tackade
för deltagarna$
stora
intresse
samt Stockholms
skytteförbunds
Ungdo~ssektion
för gott arrangQmane.
Enligt

uppdrag

Q } .; .
I

I

f~.

···}~·-···~·-··········
Per Nilsson

Ti1liib~

till

.

protokoll

från

den 23/2

19?4.. ,..

....

§ 5
försla::;et

}'rc.:.i1lates

ni:.r~aste

fra~tiden

dare.
Diskuteraces
ri:1s

-:,t

a~t ÖS nii.gon gång inom den

~n~rdnar

också

::vi:.11c::.rna.

av tävlin.::;sarrangcren

för lagle•

en kilrs

probleaet
Centrala

n;d e.l!coholförtänöjcsarranc;eJ.'lAD.g
kc.n lösa dyli}:e. problem.

ii 6
Lista

över respektive

fcrbundscästers1a?.p

bitoe;aa.

·§ 7

idrotter
i ett oc,1 stu:1l!W. l~ser,
där itlrottsun~do~arna
får möj1i5het
Frova pt ~ven ~nura idrotter
4n deras ezna.
Lil~rens ollimri.ktninc
betonades uyekct starkt •
Gärna

bla;id:i.ing

av olika
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