
Pistoludvalgs møde  

Den 4/4-17 

Referat  

• Opstart af udvalget 

o Idéen med udvalget er at få belyst vores interesseområder for foreningen. 

• Klargøring af udendørsbane 

o Der er aftalt arbejdsdag tirsdag den 11/4-17 fra kl 17:00 
▪ Rengøring og oprydning af skydehuse/standpladser og skiverne tilses. 

▪ Blinder tilses og evalueres 

▪ Efter fyldning med flis, efter blyet er blevet fjernet 

▪ Stolper til bane nummer, Jesper bestiller materialer 

• Events og event gruppe 

o Punkterne i dagsorden vil blive flyttet til et Event-gruppe møde. 

▪ Der er en blandet holdning til emnet. Der er blevet spurgt om er der nogen der 

vil være med til at starte en event gruppe.  

▪ Gruppen: Kim, Jesper, 2x Martin, John, Per, Tom, Jan og Leif 

Gruppen er relativt stor, derfor forventes det at denne bliver delt op I 

forskellige ansvarsområder, for at lettet arbejdet/processerne.  

▪ Der indkaldes til event møde efter opstart af udendørs sæsonen.  

• Stævner 

o Der er en positiv indstilling for deltagelse i stævner, dog en generel holdning om at vi 

deltager i for lidt stævner.  

▪ Gruppe tilmelding, når en indbydelse hænges op i klublokalet hænges der en 

seddel hvor tilmeldte skriver sig på. Dog er det enkelte medlem selv ansvarlig 

for tilmeldingen.  

▪ Oprettelse af senior skyde gruppe på Facebook, her vil der være mulighed for at 

planlægge og kommunikere mere uformelt om hvilke stævner den enkelte er 

interesseret i. 

o Skal vi holde stævner selv? 

▪ Vi vil meget gerne afholde stævner, dog vil vi starte i det små. Her på tænkes at 

afholde et stævne med en eller flere nabo foreninger i udendørs sæsonen. Dog 

er det vigtigt at starte forsigtigt ud! 

▪ Per K har flere gange afholdt Politi-skydning, hvilket vi alle ser frem til igen. 

Denne gang vil vi dog meget gerne vinde pokalen tilbage. 

▪ En intern konkurrence startes, hvor resultaterne indleveres til Jesper Eskildsen. 

Her bliver inddelt efter gældende klasser og der vil løbende blive omdelt en 



rangliste i klubhuset. Denne vil indeholde en top 3 over bedst skydende skytter 

men også bedste resultat fremgang. 

 

• Nye skytter 

• Emnet nye skytter vendes igen, på næste møde. Dog er der flere medlemmer der viser 

interesse i at hjælpe med opgaven. 

• Hvad vil du gerne skyde i frem tiden? 

o Vi skyder et komplet program, onsdag den 3 maj 18:00 
o Vi er alle enige om at det kunne være en god ide at introducere nye discipliner, til dette 

har Jesper, Jan, John og Daniel meldt sig til at undersøge hvilke muligheder vi har. 

• Træner og instruktører 

o Der er umildbart ikke behov for en træner eller instruktør på banen til klub aftner. 

o Dog er flere interesseret i et instruktør kursus, her tænkt primært på nye skytter og 

events. 

▪ Jesper undersøger muligheden for at afholde et kursus i Hjørring. 

• EVT 

o Mailliste  

▪ Ole gennemgik alle fremmødtes mailadresser, disse vil i fremtiden blive bruget 

til informationer om skydedage, resultater, mødeindkaldelser osv.  

o Referat på hjemmesiden  

▪ Referatet ligges på hjemmesiden, det undersøges om der kan laves en 

pistolsektion. Som kan indeholde relevant information. 

o Tankkort 

▪ Man kan nu støtte Hjørring skytteforening ved brug af OK-tankkort. 

 

Tak for fremmødet 


