Kære skytter
Vi nærmer os 15 meter indendørssæsonen og der et par ændringer i Skyttebogen, der
har betydning for os alle. Den nye Skyttebog kan læses her.
Vi starter med sæsonens klassekrav gældende fra 1. oktober 2019 til 31. marts 2020.
Husk reglerne for at rykke op midt i sæsonen: Såfremt en skytte 3 gange skyder 5
point eller mere end klassekravet i en bedre klasse (eller skyder maksimum), rykker
skytten op i denne klasse i samme sæson. Så skyder en BK3-skytte 3 gange 194 point
eller højere, så rykker skytten op i BK2.
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Ændrede alderskrav for klassegruppe og ny struktur på pistol
På riffelsiden vil der ikke været et alderskrav for at skyde i klassegrupperne Stilling og
Åben, ligesom der ikke vil være nogen nedre grænse for at skyde i klassegruppen
Junior. Aldersgrænsen for FRI er også sat ned, så man kan skyde FRI fra man rykker
op fra BK.
Vi har samtidig valgt at fjerne betegnelsen "Voksen" fra Stilling/Åben, så de fremover
blot hedder Stilling og Åben.
Seniorgruppen vil fortsat være en helt selvstændig gruppe for skytter født 1959 eller
tidligere.
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På pistol er klasseopdelingerne gjort skydestillings-bestemt, så man nu kun ser på
om du skyder med 1 eller 2 hænder.
Dog beholder vi uændrede vilkår for Børne og Junior, så BK-skytter forsat skyder med
1 eller 2 hænder på pude og junior-skytterne skyder med 1 eller 2 hænder uden pude.
FRI klassen ikke skal skyde sammen med Børn, men er en gruppe for sig selv.
Det betyder at der er én klassegruppe for alle 1-Hånds-skytter og én klassegruppe for
alle 2-Hånds-skytter, uanset alder. Den selvstændige seniorklasse er altså udgået.

Og lidt til kommende terræn- og sommersæson, både riffel og pistol:
Ny pistoldisciplin 22Fri
På pistol er der blevet indført en ny disciplin på 25 meter og terrænpistol. Disciplinen
hedder 22Fri og er en pendant til GrovFri på 25 meter og terræn, men skydes med
kal. 22 våben.
Pistolen må være med rødpunkts- eller optisk sigtemiddel og kan være udstyret med
kompensator. Pistolen skal fortsat overholde målene ligesom kunne være i
målekassen 50mm x 170mm x 330mm, men dog uden de optiske sigtemidler.
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Det kunne være en Smith & Wesson model Victory, som på billedet, men der er
masse af pistoler, hvor der kan monteres rødpunkt eller holografisk sigtemidler.

Den nye disciplin er gældende fra den kommende terrænsæson (1. januar 2020) og
udendørssæsonen 2020.

Tilføjet skydestilling for Åben klasse på riffel
Det er nu blevet muligt for Åben klasse-skytter at skyde stående ved bord på 50, 200
og 300 meter, så de nu kan skyde i samme skydestilling som senior-skytterne.
Dette gælder fra kommende sommersæson.

Nyt klasseprogram på 300 meter
For klassegruppen BK og Junior er 300m klasseprogrammet blevet ændret, så de fra
den nye sæson skal skyde 15 skud liggende, som hoved- og mesterskabskydning.
Der er således tale om en tilbagerulning af skydeprogrammet, til hvad det var
tidligere, men altså kun for børne- og juniorskytterne.
Voksne skyder fortsat det nye 300m klasseprogram.
Er der spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at tage fat i mig.
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