
Skanes Skyttesportforbund

Regionkonferens Syd 2019

Datum: Lordagen den 26 oktober 2019.
Plats: Restaurang Farozon, Majorsgatan 3 Ha'ssleholm.

Narvarande: Skane: Per Klemmedsson, Lennart Albinsson, Jonny Olsson och Bo Hogberg.
Smaland: Dan Eriksson, Christer Claesson och Jennie Sva'rd.
Blekinge: Jonas Hultgren och Mattias Nordlander.
Halland: Henrik Johnsson

1. Inledning.
Per Klemmedsson halsade deltagarna valkomna. Deltagarna presenterade sig och
Per forklarade motet oppnat.

2. Val av ordforande for motet.
Per Klemmedsson

3. Val av sekreterare for motet.
Bo Hogberg

4. Val av tva personer att justera motets protokoll.
Jonas Hultgren och Dan Eriksson

5. Godkannande av kallelse.
Med E-post, Information 2019-08-18 och kallelse inkl. dagordning 2019-10-02.
Godkandes.

6. Forslag pa punkter till dagordningen samt faststallande av densamma.
Dagordningen faststalldes enligt utsa'nt forslag.

7. Foregaende motesprotokoll.
Lades med godkannande till handlingarna.

8. Rapport och utvardering fran arets SSM tavlingar.
Luftpistol 10m arrangerades av Jonkopings PK, 26 starter. Vid tavlingen overtraffade
Vendela Sorensson Ockero SF det svenska damrekordet med poangen 577.

Pistol 25 och 50m i Klippan, lagt antal deltagare, tavlingen genomford, resultatlista
saknas i Region Syd listen.
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Luftgevar 10m arrangerades av KA2 Skytteforening 27 starter, lagtavlingen blev inte
helt ratt genomford. Foreningslagtavling ar det som star i inbjudan men tolkats som
distriktslagtavling fran nagot distrikt. Per menade pa att texten borde fortydligas.

Sportgevar 50m arrangerades i Furulund med 40 starter varav 11 starter i 3 x 40 och
29 starter i liggande.
Det blev en lang dag med manga deltagare och flera efteranma'lningar.
Tavlingen genomford och det fungerade bra trots extra pusslande med skjutlagen.

Kpist fait och bana. Fait ej genomford. Stallning genomford med 17 deltagare, i
Bankeryd.

Geva r fait arrangerad i Olofstrom 83 starter.

Gevar bana och korthall bana och fait i Christianstad. Korthall pa lordagen, antal i
KF 52st, KL 94st och KS 37st. Gevar bana skots pa sondagen med 36st i Gevar
liggande och 17 i Gevar stallningar.
Arrangemanget fungerade bra. Fordel med SSM arrangemanget i Christianstad ar den
geografiska placering som gynnar ett storre antal deltagare aven om arets tavlingar
kolliderade lite med korthalls-SM i Ramselefors som i ar hade tidigarelagts.
Det diskuterades om att flytta SSM men det konstaterades att det fanns inget ba'ttre
alternativ an att genomfora tavlingarna som var planerat pa ordinarie SSM helg.

Skvttiadens regionfinal i Halland med 106 deltagare som genomfordes pa tva orter.
Snostorp och H6Lv6. Tavlingarna fungerade bra.

Korthallscupen 5 lag anmalda, Skanes 2 lag lamnade aterbud. Alem och Gammalstorp
gick vidare till riksfinal.

PL Skeet i Vetlanda, jattebra tavling med 32 deltagare.

Engelsk Sporting, ej genomford.

Fitasc Sporting, ej genomford.

Nat. Skeet i Landskrona-Saxtorp, med 24 deltagare.

Compak Sporting, ej genomford.

Nordisk Trap i Alvesta med 40 deltagare.

Kulkombination.Viltmal 50 och 80 m samt Jaktkombination ar genomforda i Hylte.
Efter flera ars varierande grad av genomforda tavlingar genomfordes i ar alia
discipliner med totalt 46 starter. Forutom skyttar fran Hylte deltog aven 2 fran Osby.
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Region kvaltavlingar Pistol 25/50m genomfordes av Ronneby, Olofstrom samt
Karlshamn tillsammans, tavlingen samlade 26 starter.

Region kvaltavlingar Luftpistol 10m genomfors i november i Halland.

Summering, av 20 SSM arrangemang har 161/2 genomforts.
Christer uppdaterar resultatsammanstallningen.
Inga fler kommentarer rapporterades kring erfarenheter fran arrangemangen.

9. Forslag och motioner.
Inget inkommit.

10. Tavlingsbestammelser.
Geva'r/Lennart Albinsson:
Har gjort en uppdatering for bana och fait.
Tavlingsbestammelserna anpassade efter regelboken med hanvisning till aktuell
regelbok.
Resultat ska presenteras i "Tavlingskalendern" och skickas till resp. distrikt.
Anmalan kan a'ven ske i digitala formular.
Kikarfa It geva r och korthall finns som Hpr. klass utan masterskap vid SSM
tavlingarna i bana. Kikarfalt finns reglerat i skytteregelboken.

Korthall/Per Klemmedsson:
Inga uppdateringar.

Sportgrenar 10 och 50m qeva'r:
Uppdateras av Per Klemmedsson med ett
fortydligande vad det ga'ller lagtavlingar. Lagen skall vara foreningslag 2 skyttar/lag
oavsett klass med utvardering efter tavlingarna 2020.

Kpist/Jonny:
Inga uppdateringar. (Lars Lennartsson ansvarar for uppdateringar)

Pistol/Christer Claesson:
Inga uppdateringar.

Lerduva:
Konstaterades att bestammelserna ar uppdaterade av Janine enligt tidigare
beslut och Compak Sporting ar inlagt i langtidsplanen.

11. Tavlingsplanering.
Langtidsplanering: Diskuterades kring turordningen och Christer Claesson
uppdaterar och la'gger upp hemsidan.
Dan kommer att ta upp fragan i Smaland om att kunna arrangera GF 2022. Halland
har inga uppgifter kring GF att komma med infor 2021.
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Vid 2020 ars konferens maste beslut tas kring langtidsplanen angaende GF
turordningen med tanke pa svarigheter for Smaland och Halland att arrangera GF.
Ambitionen a'r att arrangera Kpist bade bana och fait arrangeras samma helg men
motet ansag att det a'r viktigt att det arrangeras pa nagot sa'tt i vilket fall som heist,
t.ex. skilda helger eller i samband med annan ta'vling.

Korttidsplanen2019: Christer Claesson uppdaterar och la'gger upp hemsidan.
Kpist: Blekinge har svart att arrangera fait 2020, vadjar till om andra kan arrangera.
Jonny kollar med Lars Lennartsson om Skane kan arrangera.
Konferensen noterade att det a'r av yttersta vikt att distrikten skyndsamt ser till att fa
till datum, arrangorer och kontaktpersoner for ta'vlingarna. Viktigt a'r ocksa att vi ser till
att ta vlingen la'ggs ut i "Ta'vlingskalendern" (IndTA).

12. Regional utbildningsverksamhet.
Smaland/Jennie Sva'rd: I Savsjo halls en C-domarutbildning pistol/gevar den 15-17
november. 2020-02-09 halls en "Informationstraff - besiktning av skjutbanor" och
Polisen kommer ut och forelaser om vapenfragor.
Foreningstra'narutbildning halls i maj for krut och for luft i September 2020.

Skane/Bo: Npf kursen i Skane blev installd men nytt datum undersoks.

Allma'nt: Skane har i geva'rssektionen en for aret ny utbildningsansvarig i Ake Lars
son och Smaland har ocksa i ar fatt tva nya medarbetare i utbildningssektionen
da'ribland Jennie Sva'rd.
Forslag att utbildningsansvariga inom distrikten i region Syd skapar en kontaktgrupp.
Uppmanades att som tidigare delge alia distrikten i reg. syd varandras utbildningar
for att ge mb'jlighet for vem som att deltaga om det finns plats.

13. Ovriga och anmalda fragor.
Inga anmalda fragor.

Ovrigt:
SSM Vpr. Foreningslag GF overlamnades till Jonas Hultgren att overla'mnas till
Gammalstorp som erovrat priset for alltid med tre inteckningar, 2001,2015 och 2017.
Skane har ombesorjt gravyren for aren 2010 - 2017 som inte blivit lopande graverat
till en kostnad av 625kr, beslutades att fordela kostnaden pa ovriga distrikt med den
avrundade summan av 160kr/distrikt pa samma faktura som konferensen.

Kpist: Forslag som noterades var, att om man inte kan arrangera Kpist fait pa grund
av ga'llande svarigheter sa kan man pa forsok genomfora ett Kpist liggandema'ster
skap i stallet. Motet var overens om att det var ba'ttre att finna nagon form av
tavlingstillfalle an att bara stalla in tavlingar av olika anledningar.
Beslutades att genomfora Kpist liggande 2020 som ett provar utan ma'sterskaps-
status for att eventuellt faststallas som masterskapsklass till 2021.
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14. Nasta mote och avslutning.
Na'sta mote beslutades att anordnas i Halland 2020-10-03.
Ordforande tackade for allt intresse under dagen med bra diskussioner och
forklarade motet avslutat.

Vid protokollet:

/Bo/fogb4rg sekre'terare Per Klemmedsson ordfbrande

Dan Eriksson


