14. december 2017

Kom - vær med - til julehygge - skydning.

Vi er i Engesvang Skyttekreds stolte af vores børne- og junior afdeling.
Vor børne- og junior afdeling er fortsat i kraftig vækst, og for mange af vore børn og deres forældre er
skydning gået hen og blevet en attraktiv familiesport. Her har både børn og forældre, uanset alder og køn,
fundet en fælles sport hvor omdrejningspunktet er samvær, hygge, leg og fornøjelse, med rum og plads til
både fællesskabet og individualismen.
Med omdrejningspunkter som bl.a. indlæring og optræning af ro, koncentration, fokus, teknik, selvtillid,
selvdisciplin, selvkontrol og sikkerhed, har vi fået mange dygtige og stabile børne- og junior skytter på højt
niveau, og vi oplever glade børn- og juniorer der ser skydning som en leg, men samtidig forstår alvoren,
lægger vægt på sikkerheden, og forstår og formår at håndtere et våben på forsvarlig vis.
På børneniveau har vi samtidig fået en del aktivt deltagende og engagerede forældre, der glædes ved
oplevelsen af børnenes individuelle begejstring, entusiasme og personlige udvikling. Det savner vi ”lidt” på
Juniordelen.
Tirsdag d. 19. december 2017, fra kl. 17:00 – 19:00, sætter vi turbo på spændingen, hyggen, glæden ved
legen og samværet på tværs af alder og køn, og det gør vi ved at arrangere en ganske særlig – Juleskydning
for alle børn- og junior medlemmer af Engesvang Skyttekreds. (Dvs. kun allerede registrerede børn- og junior
medlemmer kan deltage i selve skydningen)
Vi skyder med riffel på 15m, på banerne i Engesvanghallen, og vi skyder bl.a. efter bevægelige mål/skiver, der
arrangeres konkurrencer med dejlige/flotte præmier, og frivillige voksne fra Engesvang Skyttekreds agerer
hhv. konkurrenceledere og serverer varme æbleskiver og chokoladedrik i de tilstødende lokaler før og efter
skydningen. Deltagelse er gratis, Engesvang skyttekreds stiller både rifler og ammunition til rådighed.
Skulle der være forældre der har tid og lyst til at give en hånd med omkring hhv. tilberedning og servering af
æbleskiver, chokoladedrik, mv. i de tilstødende lokaler, vil vi være meget taknemmelige. Tilmelding kan ske
til - Allan på tlf.: 20460069
Vi ser frem til et par turbo speedede, fornøjelige, spændende og hyggelige timer i et knaldgodt selskab.
Med venlig hilsen
og i ønsket om en god og givende jul.
Engesvang Skyttekreds
Sponsorer:
Dagli'Brugsen Engesvang
Jernbanegade 4 - 7442 Engesvang

Bording Tømmerhandel
Østervang 99 - 7441 Bording

Netto - Netto Højmarksvej Silkeborg
Nordre Højmarksvej 3, 8600 Silkeborg

I Engesvang Skyttekreds er pt. registreret i alt 55 børn- og junior medlemmer.
Vi håber og planlægger naturligvis ud fra en rigtig stor deltagelse, med rigtigt mange der vil deltage og vil
skyde, såvel de meget aktive som de mindre aktive men, vi har desværre kun 6 baner at skyde på, så vi har
planlagt at opdele skydningen i 2 etaper, hvor første etape starter skydning kl. 17:00, og anden etape starter
skydning kl. 18:00.
Hver etape opdeles i 4 hold, hvert hold består af 6 skytter, og hvert hold skyder i ca. 15 min.
Vi har forsøgt, på det rent aldersmæssige, at sammensætte nogenlunde ligeværdige hold, og for at mindske
ventetiderne har vi tildelt alle et nogenlunde forventeligt skydetidspunkt. Se vedhæftede oversigt over
skydetidspunkter. (Alfabetisk/Tidspunkt) Vi har lavet en overbooking på enkelte hold, og ved fuldt fremmøde
på alle hold, vil det kunne forekomme, at enkelte vil blive forrykket til en efterfølgende skydning.
Det er lige gyldigt hvor trænet du er, alle børn- og junior medlemmer kan deltage, og hver skytte må
medbringe max. en personlig assistent i selve skydelokalet. (Der er ikke plads til flere)
Banekommandører er som sædvanligt - Thomas og Allan.
Hvert hold skyder i 3 serier, og hver serie består af 5 skud. (Der er afsat ca. 5 min. til hver serie, altså i alt 15
min.)
Serie 1 = Indskydning. Det er her sigtet trimmes ind til den enkelte skytte. (Tæller ikke med i det øvrige)
Serie 2 = Skydning foregår på særlige specielt fremstillede og spændende bevægelige mål.
Serie 3 = Skydning foregår på standard skiver. (Dvs. den lille) Denne skydning er en egentlig
konkurrenceskydning. Det er her der skydes om de flotte 1., 2. og 3. præmier.
Den fornødne ammunition udleveres til hver skytte umiddelbart før skydning påbegyndes.
Efter afsluttet skydning forlades skydelokalet, (Nærmere instruks herom i lokalet) og enten skytte eller
assistent skriver skyttens for- og efternavn på - Serie 3 skiven - der afleveres til konkurrencelederen der
forestår sammentælling og registrering af opnåede point.
Efter skydningen er det tid til varme æbleskiver og chokoladedrik i de tilstødende lokaler, og til at næste hold
skytter kan komme ind og skyde.
Efter hver etape, vil konkurrencelederen afsløre resultaterne og forestå præmieoverrækkelsen. Det vil ske i
de tilstødende lokaler, og for deltagere i første etape vil det blive ca. kl. 18:15, og for deltagere i anden etape
ca. kl. 19:15.
Brug ventetiden på leg, hygge og socialt samvær, måske få en snak om de opnåede resultater, hvad gik godt
og hvorfor gik det godt, hvad gik mindre godt og hvorfor gik det mindre godt, lær af hinandens UpS’er og
succes’er, og hjælp hinanden til at blive bedre og dygtigere.

Skulle vi komme i den situation, at der under vejs vil bliver ledige standpladser, og nogen måtte ønske at
skyde igen, vil tildeling af de ledige standpladser ske ved lodtrækning. Det er dog alene resultaterne fra den
egentlige skydning der vil indgå i præmieskydningens resultatvurdering.
(Derved indirekte dig og dine børn)
Grundet velvillige og generøse sponsorer, er det blevet muligt at gennemføre arrangementet - uden at gøre
et grimt indhug i skyttekredsens pengekasse. Derfor STOR tak til vore sponsorer.
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