Ledarmöte
Svenska Ungdomscupens Riksfinal
14e Mars 2015, Töreboda

Närvarande föreningar: Kungliga Värmlands Reg.SF, Öckerö SF, Ronneby F17 PSK,
Hässleholms PSK, Karlshamns UPSK, KFIK – Pistol, PSKF Magnus Stenbock, Dala Floda
PSF, Falu Sport, Aleholms SF, Dorotea PSK, Linköpings SKF, Mjölby PK, Unnaryds PSK,
Töreboda PSK. Säffle PK, Västergötlands SDF, Upsala SSK. Totalt: 18 föreningar och 35
personer.
1) Tävlingsledarens ord: Årets tävling har haft 275 (286) skyttar vilket är den nivå vi legat på
några år. En uppgång i sittandeklasserna borgar för ökande antal framöver, även många 15
åringar som "stannat kvar" i stående. Det är viktigt att föreningarna fortsätter sitt positiva
ungdomsarbete. Vill även skicka med att det är viktigt att de sittande skyttarna skjuter
med raka armar.

Kval har arrangerats i alla distrikt förutom Gotland och Sörmland.

2) Synpunkter på årets tävling:
a) Under året har det hittats tre olika skjuttider för sittande skyttar, 30, 40 och 50
minuter. Mötet skickar vidare till tävlingsledaren att rensa gamla dokument. Samt att
vi följer ordinarie reglementet för skjuttider och skott.
b) Kort diskussion angående kuddarna i finalen. Får man ha med sig egna eller gäller
dem som arrangören tillhandahåller med. Svaret är att man får ta med egna, alla skall
dock godkännas i utrustningskontrollen enligt gällande reglemente.
c) Diskussion kring benämningen Allans Minne och Svenska Ungdomscupen. Idag
används i folkmun ofta ungdoms SM. Mötet ville skicka vidare frågan till styrelsen i
Pistolsektionen som får besluta i frågan. Förslagsvis kallas helgen för Ungdoms SM
där ett hederspris delas ut till Allans Minne, till den som vinner ledartävlingen på
lördagen.
d) Positiv feedback till årets arrangör Töreboda PSK med tävlingen på elektronik och att
det går att följa via internet. Men framförallt att alla deltagare på lördagen i klass
LP11-LP13 får pris oavsett placering.
e) Diskussion om att utöka dagens 3 deltävlingar/distrikt till 5 deltävlingar/distrikt. En
aspekt i detta är att då finns risken att för många tävlar hemmavid och inte åker till
grannföreningarna.
3) Nästa års tävling:
a) Placering av finalen. Som stående punkt genom åren så är det långt att åka för en del
föreningar till finalen. Man skulle kunna dela upp finalen på två olika orter, men då
finns en aspekt att man tappar känslan av ”den stora skyttefesten” för ungdomarna.
Diskuterades möjligheterna för föreningar att söka pengar för resan. Töreboda PSK
ställer upp som arrangör 2016 om behovet är så. Samtidigt är det inget föreningen vill
ha ensamrätt på.
b) Dem föreningar som har långt att åka får ofta ta 1-2dagar extra ledigt från skolorna.
Idé om att lägga finalen i skarven mellan sportloven 2016.
4) Övriga frågor:
En fråga om att införa en parallell ungdomsklass i åldern 11-13 där skyttarna skjuter
stående med ”stödpinne” likt det som finns i dem flesta andra länder idag. Finns väldigt
positiva erfarenheter att vinna i detta, men även en del svårigheter att genomföra.
Diskussionen avslutades med att fortsätta som vanligt.
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