Informatie schietsport weekend / wedstrijd september 2016
Onze vereniging werkt mee met een samenwerkingsverband van 7 schietsport verenigingen
in de Haagsche regio.
Deze zeven deelnemende schietsportverenigingen uit Zuid-Holland organiseren in het
weekend van
2, 3 en 4 september
een uniek schietsportweekend.
Wedstrijd informatie:
Op zeven locaties in Zuid Holland kunnen leden
van de deelnemende schietsportverenigingen
met maar liefst 15 verschillende
wedstrijddisciplines kennis maken die de
schietsport rijk is.
Iedere (zelfs beginnende) schutter die
aangesloten is bij één van die verenigingen is
welkom.
In het weekend zal noch het wedstrijdelement,
noch de gezelligheid en de verzorging van de
interne mens ontbreken.
De schutters van alle deelnemende verenigingen
zijn welkom om hun prestaties te tonen of te
beproeven. In (soms ingekorte) wedstrijden
wordt de essentie van de discipline snel duidelijk
evenals de prestaties van de schutter.
Op elk heel uur kan men zich aansluitend melden
bij dezelfde of een andere vereniging voor een
andere discipline en op deze wijze eventueel met
alle geboden disciplines kennis maken.
Prijzen zijn er natuurlijk voor de winnaar van een
bepaalde discipline maar ook voor bijvoorbeeld
de deelnemer die de meeste disciplines
geschoten heeft of de meeste verenigingen heeft
bezocht.

Disciplines waaraan men tijdens dit
weekend kan deelnemen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleiduiven
Luchtgeweer drie houdingen 10
meter
Luchtpistool 10 meter
Klein kaliber geweer liggend 50
meter
Klein kaliber geweer knielend 50
meter
Klein kaliber geweer staand 50
meter
Historisch Wapen 25 meter en 50
meter
Field Target
Service Pistol 25 meter
Benchrest 50 meter
Klein Kaliber Karabijn 12 meter
Groot Kaliber Geweer 100 meter
Meesterkaart Licht 25 meter
Meesterkaart Zwaar 25 meter
Vrij Pistool 50 meter

Inschrijven voor dit unieke schietsport weekend:

Schrijf je snel in voor dit unieke weekend.
Je kunt kiezen tussen deelname voor alleen het
schieten of het volledige weekend samen met
een afsluitende barbecue op het terrein van JST
Waalsdorp.

Inschrijven kan bij:
Je kunt je inschrijven bij Henk Nicolaas of
John Koning, de procedure voor inschrijving
is als volgt:
•

•

In beide gevallen zijn 10 consumpties bij de prijs
inbegrepen.
•

Prijs zonder barbecue is €19,50 en met de
afsluitende barbecue (inclusief de prijsuitreiking)
€38,50.

•
•

Natuurlijk is het ook mogelijk alleen voor de BBQ
in te schrijven. Voor mensen die niet zelf schieten
en meekomen voor de gezelligheid ☺
Wat belangrijk is bij het bepalen welke
disciplines je mee wilt doen welke fase schutter
je bent, een fase 1 schutter mag geen
grootkaliber geweer of pistool disciplines
verschieten.

•

Vereniging vult spreadsheet in met
alle inschrijvingen en stuurt die
naar SWHR secretariaat.
Vereniging int de betalingen (in- of
ex BBQ of alleen BBQ) ven de leden
die ingeschreven hebben.
Vereniging maakt betalingen over
de SWHR organisatie.
Inschrijving / licentie wordt
vrijgegeven in BP.
Schutter kan zelf zijn voorkeurdata
voor tijd, discipline en plaats
ingeven in de Baan Planner (BP).
Vereniging helpt een schutter met
BP als deze niet overweg kan met
BP (dan moet vereniging de
schutter vastleggen in een profiel
en in dat profiel van de schutter de
verenigings-contactpersoon
geautoriseerd zijn namens die
schutter... complex maar men wilde
dat zo).

