ÖBSF Höstträff Lördagen den 13/11-2004
Närvarande:
BK Friskyttarna: Kenneth Andersson, Lilian Andersson. Finspångs BSK: Kjell-Åke Carlson, Kerstin
Kättström, Elin Kättström, Bo Andersson, Olle Ericsson. Rejmyre BSK: Mikael Ågerup
Mjölby BS: Rune Persson Motala BSK: Jan-Ove Johansson, Karl-Göran Eklundh, Gunilla Rydell,
Andreas Eklundh, Ludvig Wisell, Angelica Larsson, Li Jansson.
Frågor som diskuterades
•

Ska Östergötlands Bågskytteförbund arrangera SM 2006?

Beslutade att Ansöka om Senior SM i Tavla i juli 2006. Arrangemanget blir som förra
gången (2001). Beslutade att undersöka möjligheten att arrangera SM vecka. Junior
SM med en dags vila sen Senior SM.
•

Domarutbildningen diskuterades. Förslag att vi träffas en gång /år för genomgång av
reglerna. Rune undersöker om detta kan räknas som förnyelse av domarlicensen.
Utbildningen för nya domare efterfrågas. Berryl har lovat att komma med datum.
Rune kontaktar honom igen. Viktigt att vi får till det med våra domarkort.

•

Steg 1 och steg 2 utbildningen. Några klubbar har kommit igång med steg 1
utbildningen. Bra att köra den med föräldrar. Vill man kan man samköra med andra
klubbar.

•

Information om Handslaget. Flera klubbar är på gång att söka, några har redan gjort
det.

•

Genomgång av motionerna som är inskickade.

•

Vi diskuterade klubbarnas hemsidor. BK Friskyttarna, Finspångs BSK, Motala BSK,
Mjölby BS ligger i dag under N3 sport. Rejmyre räknar med att lägga in sin där under
2005. Samtliga klubbar uppmanas att lägga sin hemsida under den. Basen är Gratis.
Det finns poäng att ha den under N3 sport i framtiden. T.ex. anmälan till tävlingar.
Behöver man hjälp att komma i gång kontakta Lilian.

•

Snart är det dags att ge förslag på ungdomar till Östgötauren och Stipendiet tänk till
redan nu i klubbarna.

•

ÖBSF:s valberedning informerade.

•

Klubbar som ska arrangera DM 2005 uppmanas att lämna in datum till Lilian så vi får
in det i kalendern. Tavla inne Finspång, Tavla ute Linköping, Jakt och Fält Motala, 3D
Motala.

•

Ekenäs 2005 är det följande klubbar Rejmyre, Linköping, Åtvidaberg.

•

Förfrågan till klubbarna att arrangera Östgötatouren 2005 kommer snart att skickas ut.

•

En tjej träff för Distriktets tjejer önskas under 2005.
Lilian Andersson

