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Ämne: SIUS viltmål för 80 m älg anses numera vara studsfritt vg sprid inom SKåne till berörda
förenigar
Hej alla
SIUS älgmåltavla för VM 80 m anses numera vara studsfritt, jag skriver detta 2019-04-20
Så alla som har älgmål på SIUS akustiska kammare kan andas ut, åtminstone tills SäkB 2020 kommit
dvs SIUS elektronikmål VM 80 m anses trots att det är trä i ramen som studsfritt,
det betyder att man vid besiktning och kontroll inte skall ta hänsyn till Q, utan endast till V.
Det har ATR beslutat de senaste veckorna fick jag veta i veckan som gick, för att jag frågade.
det betyder att det skall vara betryggande kulfång upp till minst 5 mills över målets centrum
V höjd på 80 m är 40 cm, men man måste för V ha med hela vägen till toppen på kulfånget,
så om kulfånget har sitt krön på 90 m behöver man ha min st 45 cm kulfång över målcentrum
om det som i Malmö är bortåt 110-120 m till kulfånget behöver det vara ännu lite högre 100m = 50
cm V och 120m = 60 cm V
jag har inte ännu sett någon VM 80 m bana inte uppfyller V däremot är det gott om VM banor 20-80
m som inte uppfyllt Q
det betyder att det ställs olika krav på mått på målhållaren, beroende på
om du har en SIUS elektronikmålhållare, en målhållare med vanlig i träram eller en som är i studsfritt
material.
se länkar
Att mäta V och Q samt planera för att uppfylla SäkB - om hur att planera för och vidmakthålla en
säker skjutbana
SäkB 2015 Grunder för alla grenar presentation - PDF om hur SäkB, illustrationer
Svar på frågor vid SkSF utbildning 2019-02-02 - Svar på frågor som ställdes vid utbildningen 201-0202
Endast till distriktsstyrelsen
Det finns ingen prenumerations funktion för att få mail om viktig förändring utan man behöver leta
alltid, en dålig idé.
Mailinglistor borde vara möjligt att teckna sig för om man har ansvar för säkerhet och funktion, så
kan man få nyhetsbrev om allt möjligt
så det borde för skjutbanesäkerhet vara inte bara möjligt utan tillrådligt, Kanske kan ni i distriktet
framföra det till förbundet, om ni tycker likadant.
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Alf Bohman
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