Kristianstads

Ungdoms- och Skytteförbund

Regionkonferens

Syd 20061014

Plats: petvå Hässleholm
Närvarande:

Se bilaga

§1
KONFERENSINLEDNING
Mikael Nilsson, ordförande i Kristianstads Ungdomsskytteförbund
hälsade de
närvarande välkomna och då speciellt Bengt Svensson från Skytte UO, och förklarade
konferensen öppnad.

•
•

§2

§3
DAGORDNING
Dagordningen godkändes.
§4

•

MÖTESFUNKTIONÄRER
a) Till ordförande för mötet valdes Mikael Nilsson
b) Till sekreterare för mötet valdes Vivi-Anne Lindström
c) Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Christer Larsson och
Alf Olsson .

STÅENDE FRÅGOR
a) Arrangör och tidpunkt för regionfinal ungdomscupen 2007 Malmöhus den 1/9
under förutsättning att Skytte UO godkänner detta, 2008 Halland
b) Arrangör och tidpunkt för regionfinal Skyttiaden 2007 Halland, Morups lg-hall
den 3 februari, 2008, Kronoberg, Älmhult
c) Arrangör och tidpunkt för regionkonferensen, 2007 Malmöhus den 13/10 plats ej
klar ännu, 2008 Halland, mötet beslutade att fortsätta även nästa år med en
dagars konferens.
d) Regionläger: Eftersom ingen av utbildningsledarna fanns på plats, saknades
information om dessa. Det genomfördes ett KH läger i Kristianstad under 2006.
Det har blivit bättre verksamhet på detta område då vi fått mer aktiva
utbildningsledare. (Information som tillkommit efter mötet. Regionläger
luftgevär i Söraby 13-14 januari. Korthåll 21-22 april i Sävsjö+ 1 dag 6 juni plats
ej bestämd ännu).
e) Information från regionrepresentanten:
Alf Olsson informerade om
valberedningsarbetet
och att Jessica Ahlin avgår 2007 och att ett ev nyval
kommer att ske, Alf kontaktar Jessica. Om hon avgår så är det viktigt att det
kommer in en ny kvinna. Alf avgår också i valnämnden men mötet beslutade att
omvälja Alf Olsson till detta uppdrag.
f) Information om turordning mellan regionerna för nordiskt utbyte. Se bilaga
2007 skall Malmöhus skicka 1 ledare och 4 skyttar till Danmark. 2006 var det
Hallands tur att skicka 2 personer till Norge, det blev 1 från Halland och 1 från
Malmöhus som åker på denna.
g) Information från rikskansliet: Bengt informerade om den granskning som har
genomförts på riksnivå och att 14 föreningar av 50 blev ej godkända av olika
anledningar. Det kommer att skickas ut mail till de förbund som haft föreningar
som blivit granska och vilket resultatet blev. Detta skall också läggas ut på
hemsidan så att föreningarna vet vad som gäller vid rapporteringen som skall in i

januari 2007. Datorprogrammet MJA skall ut på höstkonferensen. De föreningar
som har inkommit med intresseansökningar för elektronisk utrustning skall
detta sättas pris på de närmaste dagarna, ingen subvention kommer att utgå från
Skytte UO eller från FSR. Det går att ansökan om skjutbanebidrag fortfarande.
Bengt har skickat ut en förfrågan angående behovet av utbildningar som skall ha
in svar senast den 31/10 på dessa. Den post som skickas ut till föreningarna via
brev, skall till viss mån läggas på hemsidan för allas kännedom. Sussi håller på
att se över hemsidan då den inte fungerar riktigt bra idag. Det gicks också
igenom bidragsansökan för verksamhetsbidraget.
Se bilaga
§5
FÖRANMÄLDA FRÅGOR
Det fanns inga föranmälda frågor.

•
•

§6
ÖVRIGA FRÅGOR.
Inga övriga frågor fanns.

§7
SSMMÖTE
Se separat protokoll

§8

AVSLUTNING
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade konferensen avslutad.
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Ordf Mikael Nilsson

•
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Regionkonferens syd 2006

Kristianstad ungdomsskytteförbund inbjuder ti Il Regionkonferens lördagen 14 oktober 2006.
OBS!! Plats ändrad till petvå (gamla regementet) lokal Trängaren, se bifogad karta.

9.00 Samling och kaffe
9.30 Konferensen startar

----- Förslag till Dagordning -----

3)
4)

5)
6)

Inledning
Val av mötesfunktionärer.
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) 2 stycken j usterare
Godkännande av dagordning
Stående frågor
a) Arrangör och tidpunkt för regionsfinal ungdomscupen 2007.
b) Arrangör och tidpunkt för regionsfinal Skyttiaden 2007.
c) Arrangör och tidpunkt för Regionskonferens 2007.
d) Information om arrangemang av regionsläger 2006-2007.
e) Information från regionsrepresentanter i Skytte UO och valnämnd.
f) Information om turordning mellan regionerna för nordiskt utbyte.
g) Information från rikskansliet
Föranmälda frågor från förbunden i regionen.
Övriga frågor
Anmäls senast i samband med godkännande av dagordning.

Lunch (ca 12.00)

7) SSM möte - Se separat dagordning
8) Avslutning, ca 16.00

Om ni behöver transport från stationen till konferensen så kontakta Mikael

Välkomna!

ilsson.

'
Kristianstads

skytteförbund

2007-01-16

DAGORDNING VID SSM-möte 2006-10-14
1. Mötets öppnande.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av mötesordförande.
Val av sekreterare.
Val av två justerare.
Godkännande av dagordning.
Utvärdering av föregående års protokoll.
Erfarenheter från 2006 års tävlingar.
a. Fält gevär
b. Bana gevär och korthåll
c. Kpist
8. Beslut om ev förändringar i genomförandet av SSM-tävlingarna. (se enkätsvar)
9. Planering av 2007 års tävlingar.
10. Övriga frågor.
11. Avslutning.

Bengt Nilsson

•
Kristianstads skytteförbund
c/o Ben~ Nilsson
Lökarödsvägen 446
297 95 Degeberga

E-mail: sekr@lskytte.se

Bostad
Fax

044-351267
044-351267

MALMÖHUSLÄNSUNGDOMSSKYTTEFÖRBUND

2006-10-01

FÖRSLAG:
Efter diskussion med skyttar och ledare, i synnerhet JSM skyttar har styrelsen varit enig om
följande förslag som ligger helt i linje med vad hörda skyttar och ledare haft för åsikt.

M-uskfb föreslår följande:
SSM tävlingarna i liggande och ställningar för korthåll och gevär 6,5, samt fältskytte
korthåll skjutes under en och samma helg. Ungdomscupen flyttas till annan tidpunkt.
•

Vi tror på en samlad helg med mycket skytte som med god planering går att genomföras på ett
bra sätt.
Vi tror att varje gren tjänar på att det är samlat.
Vi ser inte att det finns dagar för att dela arrangemanget
Vi tror också att det är lättare för arrangerande förbund och föreningar att koncentrera
tävlingen på en helg.
Våra juniorer har föreslagit att programmet för bana ställningar 300M skjutes enligt
2x5 ligg + 5 knä + 5 stå. De känner mer igen sig från korthållsprograrnmet där de flesta börjar
sin skyttekarriär utomhus. Deras kommentar kring nuvarande program är att de inte skjuter
det eftersom de inte hinner skjuta sina ställningsskott med värdighet.
Not. Korthåll fält är beroende av att det går att arrangera relativt nära skjutbanan.
För Malmöhus läns Ungdomsskytteförbund
Bo Högberg

•
•

Kristianstads skytteförbund

2006-10-21

Sida 1

Protokoll fört vid SSM-möte 2006-10-14 i Hässleholm
Deltagare: Sven-Gunnar Skoglund G skfb, Björn Johnsson G u-skfb, Sune Dahlin och Håkan
Sigurdsson K skfb, Björn Linden och Alf Olsson K u-skfb, Lars Lennartsson och Bengt
Nilsson L skfb, Mikael Nilsson och Vivi-Anne Lindström L u-skfb, Göran Sivertsen och
Christer Larsson M skfb, Helena Vilhelmsson och Bo Högberg M u-skfb, Hasse Carlsson N
skfb, Per-Anders Persson N u-skfb samt Bengt Svensson Skytte UO.
§ 1. Öppnande
Kristianstads skytteförbunds styrelseordförande, Lars Lennartsson, hälsade alla välkomna och
förklarade mötet för öppnat. De närvarande fick därefter presentera sig.
§ 2. Val av ordförande
Till att leda årets SSM-möte valdes Lars Lennartsson.
§ 3. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Bengt Nilsson .

•

§ 4. Val av två justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Sven-Gunnar Skoglund och Alf Olsson.
§ 5. Dagordning
Den i förväg utsända dagordningen godkändes.
§ 6. Föregående års protokoll
Föregående års mötesprotokoll genomgicks samt godkändes därefter och lades till
handlingarna.

•

§ 7. Erfarenheter från 2006 års tävlingar
a.
Fält gevär Ravlunda
På grund av den djupa snön och kort tid till förberedelser efter försvarets
skjutningar blev ett mål svårare än avsett. Några skyttar hade också problem att
urskilja figurerna på vissa mål mot det för dagen mörka havet som bakgrund. I
tävlingen deltog 126 skyttar vilket är en fortsatt minskning om vi bortser från
2005 års tävlingar.
b.
Bana gevär och korthåll samt korthåll fält
Tävlingarna genomfördes på Christianstads skyttesällskaps anläggningar och
terrängen däromkring i N Åsum på ett bra sätt. Särskilt beröm fick Bengt
Sonesson för den korthållsfältskjutning han byggt upp.
I gevär ligg deltog 65 skyttar, gevär ställning 55, korthåll ligg 135, korthåll
ställning 71 och korthåll fält 77. Det innebär fortsatt minskning för gevär men i
stort bibehållna siffror för korthåll.
c.
Kpist Kronobergshed
Tävlingarna genomfördes på ett bra sätt. Deltagandet fortsätter även här att
minska. I bana deltog 47 skyttar och i fält 58 vilket är det lägsta deltagandet
sedan kpisttävlingarna började.

Kristianstads skytteförbund
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§ 8. Beslut om förändringar

Eftersom det är arrangörsmässigt svårt att planera banskyttehelgen så att skyttarna kan ställa
upp i alla grenar de önskar, utsändes efter förra SSM-mötet en enkät till förbunden med frågor
om förändringar i upplägget av tävlingarna. De inkomna enkätsvaren diskuterades och efter
att mötet ajournerats för lunch beslöts att ungdomscupen flyttas till annan tid och att
tävlingarna i övrigt genomförs som tidigare.
§ 9. 2007 års tävlingar
M skfb arrangerar gevärs- och korthållstävlingarna samt L skfb kpisttävlingarna.
Gevär fält 4. mars vid Övedskloster
Gevär bana, korthåll bana och korthåll fält 30. juni - 1. juli. Plats senare.
Ungdomscupen korthåll 1. september (Bengt Svensson kollar så det är OK).
Kpist bana och fält 4. - 5. augusti Åsum resp Rinkaby.

Beslöts att höja den individuella avgiften för tom klass 17 till 60:- samt för övriga till 120:-.
Lagavgifterna bibehålls oförändrade.
Tävlingsbestärnmelserna kontrollerades och justerades i vissa avseenden. Lars för in
förändringarna i bestämmelserna för kpist och Bengt i bestämmelserna för gevär och korthåll.
Tävlingsbestärnmelserna sänds därefter ut till förbunden. De kommer också att finnas på L
förbunds hemsida.
Beslöts att samtliga förbundslagtävlingar skall bestå av fem föranmälda skyttar + tre reserver
oavsett klass. Förbundslagtävlan juniorer införs även på korthåll.
Klassindelning vid korthåll fält diskuterades. Fler mästerskapsklasser? Frågan tas upp i
förbunden för beslut nästa år.
Kända eller inte kända avstånd vid korthåll fältskjutning diskuterades. Ett alternativ är
"fadderverksamhet". Även denna fråga tas upp för beslut nästa år.
Mötet diskuterade också eventuella förändringar i programmet för gevär ställningar. Skall
t.ex. grundomgång ersättas med 3 x 57 Inga förändringar gjordes.
§ 10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.
§ 11. Avslutning

Lars tackade deltagarna för ett konstruktivt möte och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

Bengt Nilsson

Lars Lennartsson

Justeras

Justeras

Sven-Gunnar Skoglund

Alf Olsson

Deltagarlista Regionskonferens syd 2006
Kronoberg:
Sven-Gunnar Skoglund (Skytteförbund)
Björn Johnsson (Ungdomsskytteförbund)

Blekinge:
Björn Linden (Ungdomsskytteförbund)
Alf Olsson (Ungdomsskytteförbund, Valnärnndens repr. Skytte UO)
Sune Dahlin (Skytteförbund)
Håkan Sigurdsson (Skytteförbund)

•

Kristianstad:
Mikael Nilsson (Ungdomsskytteförbund)
Vivi-Anne Lindström (Ungdomsskytteförbund)
Lars Lennartsson (Skytteförbund)
Bengt Nilsson (Skytteförbund)

Malmöhus:
Helena Vilhelmsson (Ungdomsskytteförbund)
Bo Högberg (Ungdomsskytteförbund)

Halland:
Hasse Carlsson (Skytteförbund)
Per-Anders Persson (Ungdomsskytteförbund)

Skytte UO:
Bengt Svensson

•

