Protokoll
Var: ÖBSF:s höstmöte i Linköpings SKF Lokal Linköping 2014-10-19
Deltagare:

Stefan Hansson
Christer Karlgren
Britt Karlgren
Camilla Komlanz
Bo Boström
Kalle Eklundh
Christer Epparn
Roger Andersson
Mikael Hillgren
Torulf Claesson
Emil Andersson
Tommy Johansson
Fredrik Larsson
Reino Lehtonen (Delvis)
Anders Kempe
Anders Hellman
Johan Lifvergren

§1

Mötets öppnande

BK Friskyttarna
BK Friskyttarna
BK Friskyttarna
BK Friskyttarna
BK Friskyttarna
Motala BSK
Finspångs BSK
Finspångs BSK
Rejmyre BSK
Rejmyre BSK
Mjölby BS
Mjölby BS
Linköpings SKF
Linköpings SKF
Åtvidabergs BSK
Åtvidabergs BSK
IK Österviking

ÖBSF:s ordförande Stefan Hansson hälsade alla hjärtligt välkomna.
§2

Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.
§3

Utbildning
Domarutbildning:
Johan Lifvergren informerade om att två stycken domarutbildningar var
planerade. En ”uppfräschningskurs” kommer att hållas den 27/11 i Norrköping
och en utbildning för nya domare under våren 2015 så att sista
utbildningstillfället kan hållas utomhus.
SBF kommer att anordna en kurs för domarutbildare (Nationell domare) den
24-25 januari 2015.

Tränarutbildning:
En steg 1 utbildning hölls med gott resultat i våras och en steg 2 utbildning är
under planering, dock finns inget fastlagt datum än till denna kurs då nytt
utbildningsmaterial har tagits fram och gjort kursen mer komplicerad vilket
kräver mer tid för planering inför genomförande. För att genomföra kursen
behövs det ca 15 deltagare, klubbarna fick i uppdrag att inventera deras behov
av tränare och återmata till Johan. Planerad kursstart jan-feb 2015.
Johan visade även tre olika varianter av läsplattor som är lämpade för t.ex. en
domare att ha med ut på tävling med regelboken i. Priset var från ca 400: - och
uppåt. En viktig funktion som de flesta på mötet ville ha var att kunna lägga till
egna anteckningar.
Beslut togs att fasta tider på domar- resp. tränarutbildningar ska tas fram till
nästa år (2015) så att dessa förs in i Östgötakalendern så snart som möjligt.
§4

Östgötagruppen
Per Eggefjäll har skrivit ett förslag på hur man ska kunna gå vidare med en
förnyad östgötagrupp. Målsättningen med gruppen är att samla
östgötaungdomar så de får lära känna varandra för att senare som steg 2 få ut
ungdomarna att börja tävla.
Första aktiviteten är tänkt att bli ett dagsläger där ungdomarna får träffas, man
startar med klasserna 10-13 och oavsett skjutstil. Senare är det tänkt att
ungdomarna delas upp i grupper beroende på skjutstil.
Förslag på första dagsläger är 23/11 i Linköpings SKF:s lokaler. Kallelse skickas
ut i närtid via ÖBSF. Klubbarna fick i uppdrag att informera om denna aktivitet
och göra så mycket reklam som möjligt för detta.

§5

Tävlingsverksamhet
Anders Kempe informerade om att det är dags att uppdatera
turordningslistorna för DM. Förslag visades för DM 2015-2019 och beslut togs
på turordning enligt föredraget förslag, se bilaga.
Mötet diskuterade olika alternativ för att få fler skyttar med på DM, är tyvärr
en nedåtgående trend för deltagarantalet och främst då i skogsronderna. Ett
förslag som diskuterades var att t.ex. slå ihop jakt och fält till ett DM då dessa
skjutstilar inte har några andra sanktionerade tävlingar i distriktet som man kan
samordna med.
Torulf informerade om att det var planer på att starta en vinterserie för 3D
liknande den som finns i Småland/Västergötland. Förfrågan om intresse har
mailats ut till vissa 3D-klubbar (Rejmyre, Mjölby, Motala, Nyköping, Södertälje
och Örebro) Som det ser ut idag så kommer Rejmyre, Örebro och Södertälje att
anordna 3D-tävlingar i vinter. Mer info kommer ut under senhösten/vintern.
Anders K. informerade även om 3D-touren och att man där ska försöka till
nästa år (2015) få upp statusen för denna tour då deltagarantalet har sviktat de
senaste åren. Klubbarna fick i uppdrag att gå hem och fundera på idéer och
uppslag som skulle kunna göra 3D-skyttet mer attraktivt. 3D-touren kommer
under vintern att skicka ut en förfrågan om detta till alla klubbar i landet.

§6

Övriga frågor
SM-veckan 2016
Norrköping kommun kommer att få anordna SM-veckan 2016 där ca 40 olika
idrotter kommer vara representerade. BK Friskyttarna och ÖBSF föreslog att
man skulle kunna anordna Tavel-SM för seniorer i samband med denna SMvecka. Alla deltagande klubbar var positiva till detta och var villiga att stötta
och hjälpa till. Frågan ställdes till BK Friskyttarna om de ville ensamma stå som
arrangörsklubb men de såg hellre att det var distriktet som står som arrangör.
Mötet beslutade att ÖBSF tar ansvar och ansöker till SBF om Tavel-SM för
seniorer 2016.
VM 2019 Tavla utomhus
Kalle Eklundh informerade att han hade fått en förfrågan från Motalas
företagarförening om klubben hade något intresse att anordna VM Tavla
utomhus 2019. De hade sett att detta arrangemang var ledigt och såg det som
ett sätt att marknadsföra Motala som kommun. Då ett VM är något som ett
land oftast arrangerar så skickade Kalle frågan vidare till SBF och väntar med
spänning på svar från förbundet hur de ser på frågan.

Tränarkonferens i Eskilstuna
Fredrik Larsson berättade om vad man hade tagit upp på tränarkonferensen i
Eskilstuna. Nämnde bland annat att Martin Ottosson hade hållit en intressant
föreläsning om GS (Guld Skräck)

Nomineringar val till SBF
Kalle informerade om att det var dags att nominera och föreslå namn till SBF:s
olika poster. Likaså gick han igenom vad som gäller för motioner och
propositioner till SBF:s årsstämma. Motioner behandlas jämna år och ska vara
SBF tillhanda senast 15/11 året innan.
Beslut togs att ÖBSF tar upp detta som en punkt på nästa höstmöte ifall någon
har några synpunkter och idéer till 2016.
§7

Mötet avslutades

Stefan Hansson tackade alla för visat intresse och mötet avslutades.

…………………………………………………..
Vid pennan Anders Kempe

…………………………………………………………..
Stefan Hansson Ordf. ÖBSF

