Tillæg.
Sports Udvalget har vedtaget at fristen for Forbundsskydning forlænges til 31 oktober,
2015.
Vi ser frem til meget høj deltagelse når hele sommer sæsonen er med.
HUSK der er lodtrækning blandt deltagerne så alle har lige stor chancer for at vind.

Forbundsskydning (FS)
På forbundets Repræsentantskabsmøde i maj 2014., blev erfaringerne med det
første års FS drøftet og der kom flere gode forslag frem, omkring såvel hvornår vi
skulle starte og slutte en sæson, samt forslag til den praktiske gennemførelse af
skydningerne. Disse forslag er nu indarbejdet i reglerne for den kommende sæson.
Forbundsskydningerne afvikles nu efter følgende regler:
 Skydningerne gennemføres efter MLAIC og MLASC´s discipliner og regler,
bortset fra nedenstående tilføjelser.
 Terræn og Western skydes ikke skydes i FS.
 Der må skydes én gang pr. disciplin.
 Der kan skydes fra 1. september til 31. august.
 Alle skiver skal inden skydningens påbegyndelse være påført skytte- og
foreningsnavn, samt disciplin og påtegnet af skydeleder eller anden skytte.
 Skiven bedømmes af skydeleder eller anden ansvarlig skytte.
 Alle 13 skud skal noteres på skiven og derefter mailes til vor kasserer, Tony
Redmond.
 I disciplinerne Smith & Wesson, samt Mariette, kan skytten vælge at skyde i
klasse for én eller to håndsskydning. Skyttens valg skal fremgå af skiven med en
tydelig markering af, om det er én eller to håndsskydning.
 Ved 100M riffelskydning kan der frit vælges mellem stående, liggende, lav
knælende eller siddende skydning. Ved tvivlsspørgsmål herom se MLAIC regelsæt
(som findes på hjemmesiden) og ligeledes vil blive belyst i Krudtslam.
 Alle skiver skal gemmes af den arrangerende forening, indtil endelig
resultatliste foreligger og er udsendt samt godkendt af de deltagende
foreninger.

Alle skytter deltager med et lod pr. gennemført skydning i lodtrækning om et antal
gavekort, til køb af skyttegrej hos de deltagende sponsorer. Desuden uddeles
diplomer til alle. Lodtrækningen vil blive foretaget ved den førstkommende åbne FS i
september 2015, hvorefter resultatliste og vindere vil fremgå af forbundets
hjemmeside.
Ved den 1. skydning betaler skytter kr. 75,- for efterfølgende skydninger betales der
kr. 50,Den arrangerende forening sørger for opkrævning af deltagergebyr og efterfølgende
afregning med forbundets kasserer, evt. efter fradrag af udgifter til skiver.
Der benyttes én skive pr. disciplin.
Alle skytteindskud går ubeskåret til skytteaktiviteter, efter aftale mellem
Sportsudvalg og Hovedbestyrelse.
Regnskabet føres af kasserer, som fremlægger det godkendte regnskab på det
ordinære Repræsentantskabsmøde i Maj.
Forbundets Sportsudvalg vil meget gerne være behjælpelig med annoncering af alle
åbne skydninger og vil ligeledes gerne være behjælpelige med afvikling af de
forskellige skydninger i det omfang det er muligt og ønskeligt.
Vedrørende annoncering, aftale om hjælp ved stævner, eller spørgsmål om regler
m.m. kontakt Kurt Kjær.
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