Rapport från 300m gruppen till Gevärssektionens styrelsemöte 2016-05-25.
Här kommer en kortfattad rapport vad som har hänt inom 300m skyttet.
SSM-fält genomfördes i Ravlunda 2016-04-10 med totalt 107 deltagare. I seniormästerskapet
segrade Daniel Henrikssons Gammalstorp efter särskjutning med Fredrik Nilsson
Christianstad, trea blev Liselotte Danielsson Värnamo. Veteranmästerskapet segrade Alf
Rosenquist Vinslöv (dagens ände med 42 träff) före Ronnie Bjuvegård Sölvesborg och Bengt
Bengtsson P7 Skif. I lägremästerskapet gick segern till Emil Sigesgård Knislinge med Emil
Holmström Eslöv på andra plats och Linus Berlin Genarp på tredje plats. Skåne vann
distriktslagtävlingen på 146 träff före Blekinge och Småland båda på 138 träff.
Föreningslagtävlingen vanns av Christianstad 86 träff före Össjö 81 och Eslöv 78.
Dock inträffade en incident under skjutningens gång då någon/några av stationerna inte
hörsammade när säkerhetschefen kommenderade eldförbud i samband med att en båt gick in i
riskområdet. Med anledning av detta har Bengt Bengtsson inkommit mer nedanstående
skrivelse.
”” Hej Lennart och 300-gruppen i Skånes Skyttesportförbund.
Har pratat med Skjutfältsch Sven-Erik Månsson, säkch Carl-Johan Nilsson och vi är överens
om att det måste ske utbildning av stationch innan vi har nästa skjutning på militärt skjutfält.
Dom ställer inte upp med skjutfält eller som säkch om inte detta blir tillrättat. För min del så
ställer jag inte upp som banläggare förrän stationch är utbildade.
Mina förslag i nuläget:
Utbildning av så många som möjligt. Examination. Stationschefen bör ha en man till hjälp
som ser och lär och som har till uppgift passa säkerhetsnätet. (Blivande stnch). Tror inte det
blir någon rusning efter att stå som stnch. Dom som deltar i skyttet och är lämpliga bör inte
tacka nej. En del tycker det är kul att skjuta men räcker inte upp handen till att vara
funktionär. Glöm inte kikarskyttarna dom är unga och på hugget.
Nytt radiosystem, RAKEL, kommer att ersätta nuvarande prel den 1/10 i höst. Det krävs nog
lite utbildning på detta.
//Bengt B
Banläggare SSM 2016””
Detta vill 300m gruppen att gevärssektionen tar upp till diskussion om hur detta kan hanteras.
SM-fält genomfördes på Kungsängen den 17 april med totalt 19 skyttar från Skåne. I Öppen
klass tog Ingemar Månsson Helsingborg en bronsmedalj efter att ha särskjutit mot Daniel
Henriksson Gammalstorp. I kan nämnas att Bengt Bengtsson P7 Skif blev 9.a i RM-liggande
och Robbin Jönsson Tåstarp blev 17.e i kikarklassen. Distriktslaget för juniorer vanns av
Skåne.
Bansäsongen 300m börjar närmast med DM-liggande i Christianstad på söndag den 29 april.
Lennart Albinsson
Grenledare 300m

