
Referat fra JSF bestyrelsesmøde søndag den 22. august 2021
Deltagere: Bo Knudsen, Finn Danielsen, Finn Nielsen og Poul Erik Hansen

1. JSF mesterskaber
a. Bestyrelsen diskuterede muligheder for at tiltrække flere skytter til vore stævner og 

der kom forskellige forslag på bordet. Dels skal vi være mere synlige og promovere 
vore stævner meget mere direkte til skytter og dels skal vi lave gode stævner, som 
vil interessere deltagerne. Vi vil forsøge at lave kommende 10 meter JM på 
følgende måde:

b. Vi skal overordnet gå efter ISSF og NSR regler + relevante tilretninger. Vi skal ha 
ryddet op i de mange klasser og sikre at mesterskaber blive attraktive fremfor at gå 
efter at alle kan få medalje.

c. Stævnet afholdes som et endags stævne lørdag den 27. november for både pistol 
og riffel fordelt på 5 skydehold a 26 baner til hver sektion. De 8 bedste fra hver 
sektion kan deltage i finale. Stævnet afsluttes med fælles spisning og 
medaljeoverrækkelse.

d. Finn Danielsen og Bo Knudsen finder deltagere fra riffel og pistol til et møde lørdag 
den 4. september hvor klasser og afviklingsformen fastlægges for JSF mesterskaber 
generelt. Knud Erik Holm, Viborg inviteres med. (Poul Erik giver besked til Knud Erik)

e. Efter mødet og når vi har fået beskrevet vores satsning vil DSkyU’s riffel og 
pistolsektion blive orienteret om hvad JSF vil satse på.

f. Der skal kommunikeres en kalender for kommende års mesterskaber. (samme 
termin hvert år)

2. Generelt vedr. JSF medaljer til JSF mesterskaber – har vi besluttet at JSF står for betaling af 
alle JSF medaljer til vore mesterskaber og den arrangerende klub står for betaling af 
baneleje og andre direkte udgifter vedr. mesterskaberne. Evt. Overskud tilfalder den 
arrangerende forening.

3. Vedr. sponsoransøgninger vil vi fremover stille krav til talent- og udviklingscentre om at de 
skal stille med mindst 5 skytter til vore mesterskaber for at komme i betragtning. Vi 
udskyder ansøgningsfristen til den 1/10 i 2021.

4. Bestyrelsen ønsker at der udarbejdes materiale, som beskriver hvad JSF tilbyder til 
medlemsforeninger. Materialet skal på hjemmesiden og dele skal i en flyer som sendes til 
skytter og foreninger. Formålet er at skabe synlighed for JSF og de discipliner vi opererer 
med. Poul Erik forhører om vi kan få hjælp fra DSkyU’s konsulent. Alle forhører sig om der 
er personer i vores netværk med markedsføring som speciale.


