Årsrapport fra Regional Director, 2016

18.02.17

Intro:
Styrearbeidet i DSSN fungerer som forventet, men har vært noen færre møter i år. For meg som RD har mye av
tiden gått til å bistå daglig drift i DSSN, og ha kontakt med andre IPSC nasjoner og følge med på hva som skjer
med IPSC i verden. En pågående tvist mellom IPSC og USPSA, er en av tingene som blir fulgt nøye.
General Assembly, Ungarn:
På årets General Assembly var Visepresident Anders Christiansen med som referent. Det ble postet informasjon på
Facebook direkte fra møtet. Den største forandringen for skyttere i Norge, er Revolver over 6 skudd blir automatisk
scoret som Minor. Den Norske troppen ble invitert av meg til møte før åpnings seremoniene, for forfriskninger,
utdeling av uniformer og informasjon for de som ønsket det. Jeg har fått veldig god kontakt med IPSC Executive
Council, Vince Pinto og RD’er fra andre land. Rapport fra GA ble levert på første styremøte.
Minutes of the 40th General Assembly: https://www.ipsc.org/pdf/genasm40.pdf
Facebook og Web sider:
Jeg ser Facebook sidene til DSSN blir mye brukt, og mye av informasjonen jeg kommer over, blir postet der. Det er
gledelig å se de nye Web sidene til DSSN endelig er oppe, selv om noe arbeid gjenstår. Mye arbeid er lagt ned i
både websider og nytt medlems register. Visepresidenten har gjort en enestående jobb i denne prosessen. Både
kasserer og visepresident jobber på spreng for å få alt på plass.
IPSC matcher:
Jeg vil benytte anledningen til å takke arrangørene til årets stevner. The River Meeting avholdt Nordisk Rifle, med
stor suksess. Midnight Sun Shoot i Bjerkvik, hvor jeg også var RM, var ett meget flott arrangement. Jeg føler alle
klubbene i Norge som avholdt Level 3 matcher i 2016, produserte veldig bra konkurranser, med høy kvalitet.
Fortsett med det.
Nordisk samarbeid:
Det ble avholdt ett Nordisk NROI/RD møte i Danmark i Februar. I 2017 skal vi ha nytt møte i Sverige, men dato er
enda ikke fastsatt. Samarbeidet med de andre Nordiske land, er bra. Sverige fikk ny RD i 2016, Roland Dahlman.
En av tingen vi ble enige om, var 2 Nordiske pistol matcher i året. I 2017 skal Norge avholde Nordisk Standard,
Revolver og Classic på SNO. Det er også med stor glede Sverige skal avholde EM i Rifle 2018. Blir flott og reise til
våre gode naboer for å kjempe om medaljer.
Samarbeid med NROI/IROA:
Jeg har hatt løpende kontakt med NROI leder: Lars B. Sand, gjennom hele året.
NROI har hatt lite behov for assistanse fra meg i år.
DSSN i 2017:
Det blir et meget hektisk år. Jeg vil ta frem et par punkter:
• World Shoot Rifle, Russland
• World Shoot Handgun, Frankrike
• Stand på Camp Villmark
• Videre arbeid med Web sider og medlemsregister.
• EU’s forslag til nytt våpendirektiv / Våpenloven i Norge.
Med Vennlig hilsen
Kyrre Lee
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