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Möte med 300 m gruppen i Skånes Skyttesportförbund
Tisdagen 2017-04-18
Plats:
Kjell-Åke Nordström, Rydsgård
Tidpunkt:
18.30
Närvarande: Lennart Albinsson, Jerry Waldemarsson, Dan Hovang och Kjell-Åke
Nordström.

Minnesanteckningar
1. Inledning
Lennart hälsade välkomna till mötet och då speciellt Dån som är ny i gruppen. Kjell-Åke utsågs
att skriva minnesanteckningar.
2. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes minnesanteckningar (2016-11-29)
Det fanns inget att erinra så minnesanteckningarna lades till handlingarna.
4. Information från Gevärssektionen
Lennart informerade frän Gevärssektionens möte 2017-01-18 och 2017-04-12.
På mötet den 18/1 godkändes de reviderade reglerna för DM Fältskytte och Bana.
På mötet den 12/4 diskuterades bl a ekonomin. Man diskuterade även tillgången till skjutfälten
under 2018. Lars Lennartsson menade att problemet med Kabusa är personalbrist och ingen
ekonomisk fråga.
Thomas Åkesson har gått säkerhetsrådgivareutbildning med syfte att utbilda föreningarna i säkerhet. Någon sådan utbildning har inte skett.
5, Kontaktperson med Skånska Gruppen
Bengt Nilsson har avsagt sig uppdraget som kontaktperson med Försvarsmakten. Lars
Lennartsson fortsätter att vara ensam kontaktperson med Försvarsmakten.
6. Årets DM-tävlingar
DM Fält genomfördes på Ravlunda den 9/4 med 125 anmälda men 118 deltog. Det finns behov
av att revidera DM Fält som t ex att DM Lag endast består av gevärsskyttar och ej kikareskyttar.
Frågan väcktes om GF Kik kan ha egen lagtävling. Något beslut togs inte.
DM Ligg genomförs i Skurup den 11/6 och ställning den 6/8 i Eslöv. 1 dagsläget är det inte aktuellt med en Kikarklass i DM Ligg. Däremot kan arrangör bjuda in kikarskyttar som kan skjuta i
egen klass utan benstöd men det är ingen DM klass. Gruppen skall bevaka DM ställning så
Egon Rasmussons donationsgåva följs upp.
DM 3x20 genomförs i Öved-Östraby den 17/6.
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7. Årets SM-tävlingar
Årets SM-tävlingar genomförs med fält den 6/5 i Strängnäs och bana den 12-13/8 i Ramselefors.
Laguttagning för fält skall vara arrangören tillhanda senast den 24 april. Patrullistor publiceras
senast den 23 april. Lennart gör ett förslag på lag som han mejlar till gruppen för synpunkter.
Laguttagning för bana blir en senare fråga.
8. Fältskjutningar 2018
Önskemål om skjutfält för 2018 skall vara FM tillhanda senast i vecka 0717.
Malmö-Ystad Skyttekrets kommer att ansvara för en fältskjutning preliminärt den 11 mars i Hardeberga, en fältskjutning preliminärt den 7 oktober i Dalby och en fältskjutning preliminärt den
28 oktober på Kabusa under förutsättning att FM ställer upp pä detta.
Om det inte går att genomföra en fältskjutning pä Kabusa den 28/10 måste det läggas en fältskjutning på Ravlunda eller Rinkaby i oktober som arrangeras av krets och föreningarna i nordost.
Lennart skall prata med krets och föreningarna i nordost om att lägga en fältskjutning på
Rinkaby den 18 februari som alternativ 1 eller den 11 februari som alternativ 2 och DM på
Ravlunda den 15 april som alternativ 1 eller den 22 april som alternativ 2.
Dan kommer att kolla upp med kikarskyttarna om det är någon som är intresserad av vara med
och lägga upp en fältskjutning för geVär t ex i Dalby för att lära sig om banläggning. Dan kontaktar Göran Olsson Hällestad-Dalby.
9. Kikarskytte
Dan berättade att man hade diskuterat att bjuda in andra kikarskyttar/jägare till Spillepengen för
att förklara hur fältskytte går till för att få fler personer att bli intresserade av kikarskytte.
En ny klass Jägarfältskytte har införts i Regelboken 2017-02-02 detta är en klass som Dan inte
tror att det blir mänga deltagare i. Klassen kommer inte att införas i år inom Skånedistriktet.
Dan föreslår att man kan vid en fältskjutning ha på en station, som t ex knämålet, att kikarskyttarna inte får använda stödbenen eller annat stöd utan endast remstöd.
Poängberäkning som har gjorts på några tävlingar tycker kikarskyttarna är bra för att skilja kikarskyttarna åt.
10. Övrigt
Det fanns inget att ta upp på denna punkt.
11. Nästa möte
Nästa möte med 300 m gruppen tisdagen den 12/9 2017 kl. 1830 i Dan Hovang, Södra Övedsvägen 167, Sjöbo
12. Avslutning
Lennart tackade för visat intresse och god förtäring samt avslutade mötet.
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Kjell-Åke Nordström

