Børn- og Juniorer.
Begrundet i klare forventninger om etablering af et reelt samarbejde imellem Engesvang Skyttekreds og Engesvang
skole, omkring Engesvangs Skoles deltagelse i - Skole DM i skydning for skolens 5 klasser, hvor træningsperioden
allerede er skudt i gang, flytter vi i år skydningen fra Holten til kælderen allerede umiddelbart efter skydningen tirsdag d.
17. september 2019.
Det vil sige,
• At vi gennemfører skydningen d. 17. september 2019, hhv. kl. 17:00 - 18:00 og kl. 18:00 - 19:00, men efter endt
skydning lukker vi ned og flytter både våben og alt andet til kælderen under Engesvang Hallen.
• At fremtidige skydninger, dvs. skydningen d. 24. september 2019 og frem, vil ske i kælderen under Engesvang
Hallen.
Engesvangs Skoles deltagelse i - Skole DM i skydning for skolens 5 klasser får ingen anden indflydelse på vor almindelige
skydning end, at vi rykker ind lidt før i år end normalt. Den umiddelbare plan er, at holdene fra Engesvangs Skole, der
skal deltage i - Skole DM i skydning for skolens 5 klasser - skal skyde i 2 hold hver onsdag, hhv. Hold A - fra kl. 12:30 til
13:30 og Hold B - fra kl. 13:30 til 14:30.

Skydedage, tider og steder.
Skydedage Tidspunkter
Kl.

Grupper og
klasser.

Våben Sted

Onsdage

18:00 - 20:00 Alle

Alle

Tirsdage

17:00 - 19:00 Børn og juniorer

Riffel

September måned ud - På Holten.
Oktober og herefter - Kælderen i Engesvang Hallen
Til og med d. 17. september 2019 - På Holten.
Fra og med d. 24. september 2019 - Kælderen i Engesvang
Hallen.

For - Riffel, Børn og Juniorer - Skydes i 2 hold.
Hold

Antal deltagere

Våben

Skydestilling

Bane

Kl. 17:00
Kl. 18:00

6 skytter
6 skytter

Riffel
Riffel

Liggende
Liggende

50 meter
50 meter

På tirsdage skydes ”kun” med riffel. Ønsker du at skyde pistol eller andet, må du møde ind onsdage, men du er
naturligvis velkommen begge dage. Hver skytte tildeles samlet en times skydning indenfor ovennævnte tidspunkter.
Mød ind lidt før de angivne tidspunkter - Vi starter skydningen på de angivne tidspunkter. Dvs. er du ikke mødt og
registreret så du er klar ved opstart, f.eks. kl. 17:00, må du vente med at skyde til opstart af holdet kl. 18:00. Er du ikke
mødt og registreret ved opstart af holdet kl. 18:00, vil du ikke komme til at skyde den tirsdag.
Banerne.
Riffelbanen på Holten er 50 meter, og Riffelbanen i kælderen under Engesvang Hallen er 15 m. Begge baner er indrettet
med 6 stk. standpladser.
På Riffelbanen på Holten har vi mulighed for at træne alle Riffel discipliner, dvs. både i liggende, siddende og stående,
dog har vi ikke hæve/sænkeborde på Riffelbanen på Holten. Det har vi så på Riffelbanen i kælderen under Engesvang
Hallen, men her kan vi ”kun” træne stående.
Har du spørgsmål, så kontakt
Engesvang skyttekreds - Allan Helstrup - e-mail: allan@helstrup.dk

