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Ny brosjyre Skyting og sikkerhet
Utdanningsavdelingen ferdigstilte før sommerferien en
oppgradert versjon av brosjyren Skyting og sikkerhet.
Bakgrunnen for arbeidet var et ønske om en mer
illustrativ og dekkende brosjyre som henvender seg til
nybegynnere i alle aldere.
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Brosjyren er på 12 sider i A5 format. I stedet for mye tekst
er det lagt vekt på bruk av bilder til å illustrere regelverket
vårt. Brosjyren ble presentert under landsskytterstevnet
i Evje, så enkelte av dere så den kanskje der. De som er
interessert kan bestille den på web-shopen til DFS Den
blir også sendt med til alle som kjøper nye våpen via
Skytterkontoret.
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Skyting mot selvanvisere i stål
Forsvaret har de siste årene gått over til å benytte
miljøammunisjon, noe som vil si at blykjernen i
prosjektilet normalt er byttet ut med en stålkjerne. Det
er viktig for skytterlagene å være klar over at denne
ammunisjonen ikke kan benyttes ved skyting mot stålmål.
Dette først og fremst fordi målmateriellet vil bli ødelagt,
men også fordi denne ammunisjonen skutt mot stålmål

vil gi økt rikosjettfare. Normalt vil det være skyttere med
AG3 som vil stille med slik ammunisjon. Det finnes fortsatt
en del blykjerneammunisjon i forsvaret, men det er ikke
sikkert at det er den typen ammunisjon som AG3 skyttere
medbringer til stevnet. Derfor må dette kontrolleres om
man er usikker.

Landskonkurransen i skoleskyting
Skoleskyting har en lang tradisjon i DFS. Opp igjennom
årene er det mange skytterlag som i godt samarbeid med
skoler rundt i Norge har introdusert skyting for tusener
av ungdommer. Aktiviteten har dessverre avtatt noe de
siste årene, og det er derfor på tide at lagene mobiliserer
til denne skytingen. Premieringen i konkurransen er god
både for skoler, skyttere og skytterlag.
Skytterlagene som arrangerer landskonkurransen får
et tilskudd på 30 kr pr skytter. Skolen som vinner får
en sølv plakett til skolen, og de vinnende skytterne får
skytterklokker fra Nammo.
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I tillegg trekkes det en Sauer til et av skytterlagene som
har arrangert skytingen.
Kan ditt skytterlag tenke seg å arrangere
Landskonkurransen er et godt tips å ta kontakt med
aktuelle skoler snarest.
For mer info se http://www.dfs.no/no/Resultater/
Skoleskyting/

::: mai 2009 :::

Foreldrevettregler
DFSU vedtok i mai et sett med foreldrevettregler som ble presentert på Landskytterstevnet i Evje. En rekke andre organisasjoner
som jobber med barn og unge har slike regler,
og nå er det vår tur.
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Håper disse vil bli godt mottatt, og at det er
regler til etterfølgelse.

Diverse påminnelser
Aktivitetskonkurransen i skogsløp med skyting
Høsten er en glimrende årstid å arrangere
skogsløp med skyting på. Husk at dersom dere
arrangerer et lagmesterskap, kan dere være med
i aktivitetskonkurransen. Alle deltakende lag får
pengepremier, hvorav vinnerlaget får 8 000 kroner, 2. og
3. plass får 3 500 kroner. Resterende lag vil dele 60 000
kroner, men beløpet begrenses oppad til 2 000 kroner pr.
lag. Lagene må innrapportere konkurransen på Tillitsnett.
Les mer på www.dfs.no.
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Skyteinstruktørkurs II
12. - 15. november arrangeres det årlige
skyteinstruktørkurs II på Værnes. Innbydelse til dette vil bli
sendt ut med det første. For å delta på dette kurset er det
blant annet et krav at du har bestått Skyteinstruktørkurs
I. Vi ber skytterlag og samlag om å oppfordre aktuelle
kandidater til å søke om å få være med på kurset.

