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Noteringar från ledarträff Svenska Ungdomscupen
Ledarmötet är en informell länk mellan landets mest ungdomsaktiva föreningar och
ungdomscupens tävlingsledning samt pistolsektionen. Hålls innan Pistolsektionens årsmöte.

1. Tävlingsledarens ord: Årets tävling har haft 288 (275) skyttar från 52 föreningar vilket
är den nivå vi legat på några år. LP11 har dock minskat. Det är viktigt att föreningarna
fortsätter sitt positiva ungdomsarbete.

Kval har arrangerats i alla distrikt förutom Västmanland och Sörmland.

2. Synpunkter på vinterns aktiviteter
Bronsmedaljer tog slut i lager, men det har fördelats senast nu under helgen.
Resultatlistor funkar överlag bra, några är sena. Det är speciellt viktigt vid sista
omgången att resultaten kommer in i tid.
Dekalerna kom sent från BGK, varför inte alla distrikt hade till finalerna.
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3. Helgens tävlingar
Det är viktigt att skytten bevakar skjuttid och antalet skott.
Säkerhetslina ska vara anbringad när skytt inte är vid bordet, ex vis sätter sig på stolen.
4. Finalen
Lp11, i enlighet med RF’s riktlinjer så har vi tagit bort tävlingsmomentet, se
http://www.svenskidrott.se/ImageVaultFiles/id_49809/cf_394/Anvisningar_fr_barn_och_ungdomsidrott.PDF (spec sid 7). Vid årets tävling har vi ingen prisutdelning
för Lp11. I stället för deltagarplakett får alla skyttar en pokal.
Olika för och nackdelar med modellen diskuterades, ge gärna fortsatt input till
tävlingsledaren inför nästa säsong.
Lp13: medaljörerna får av sektionen avgiften till Stadium Sports Camp 2015, man
ansvarar själv för anmälan. https://www.stadiumsportscamp.se/
Lp15/Lp17: 10st träningsläger/ klass, dessa arrangeras av skyttegym i Sävsjö resp
Strömsund. Pristagare anger kontaktvägar vid prisutdelning, eller kontakta Jonas eller
Niklas för info.
Lp17: medaljörerna får startavgiften till Swedish Cup 2016.
Lp20 medaljörerna får premiemedel.
Sportec’s ledarpris: Inge presentkort har kommit, men vi hoppas på sponsring för de 3
föreningarna med flest deltagare.
5. Nästa års tävling
Inga större förändringar på koncept. Tid och plats diskuterades och många framhöll
arrangemanget i Töreboda. Att lägga tävlingen i samband med sport- eller påsklov är
svårt, med tanke på familjesemestrar. Även tillgång till hallar är en parameter.
6. Övriga frågor
En snabbenkät gav att vi måste bli duktigare att gå RF’s plattformen och sektionens
breddtränarutbildningar, fråga ditt SDF!
Jonas presenterade Skyttegym och att 5 pistolskyttar antagits till Sävsjö inför hösten!
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