Feltåret 2017
Opplegg for feltsamling for ungdomsskyttere
Dette er et forslag til opplegg for en feltsamling i skytterlag. Opplegget tar utgangspunkt i
temadag feltskyting, som er en del av skyteskolekonseptet, men dette opplegget er noe mer
omfattende for å gi en grundigere trening og innføring. Opplegget består av to deler:
-

Del 1 feltteori ca. 2 timer.
Del 2 innskyting og felttrening ca. 4 timer.
Delene kan kjøres sammenhengene over en dag, men dette er ikke ideelt.

Gjennomført feltsamling for finfeltskyttere som i sum har varighet på 4 timer eller mer
godtgjøres med 1000 kr i bidrag. Rapporteres som temadag feltskyting i VK skytterlag (krever
innlogging).
Er det slik at skytterlaget mangler instruktør bør man forhøre seg om dette med nabolagene
eller med samlaget.

Del 1 feltteori (ca. 2 timer)
Til denne delen er det utarbeidet en
presentasjon som tar for deg det
viktigste innen finfeltskyting. Det er
gunstig at denne delen gjennomføres
som egen sekvens i forkant av
innskyting og trening, slik at deltakerne
kan gjøre nødvendig klargjøring og
forberedelser som anbefalt.
Presentasjonen inneholder følgende tema:











Eksempel på plansje i presentasjonen om finfelt

En kort beskrivelse av hva finfelt er
Det viktigste fra regelverket
Aktuelle finfeltfigurer
Konkurranseprogram og regler
Regler for anvisning og dømming
Klargjøring av våpenet
Bekledning
Vindavdrift og korrigering
Hvordan skyte inn til felt
Ferdigheter og utfordringer i feltskyting

Sjekk ut om det er noen som trenger hjelp til å klargjøre våpenet for feltskyting og tilby
hjelp.

Del 2 innskyting og felttrening (ca. 4 timer)
Klargjøring og forberedelser:
1) Lag en invitasjon og publiser.
Inneholder tid, sted,
ammunisjonsbehov,
forpleining etc.
2) Motiver gjennom å snakke
med de som aktuelle for å
være med
3) Sørg for å ta med
hjelpere/hjelpeinstruktører
som kan bistå under
innskytingen
4) Varm opp skytterhuset slik at
skifting kan skje innendørs, og Riktig bekledning er et av temaene som gjennomgås
man kan varme seg underveis
om det er kaldt.
5) Gjør klar innskytingshold på forhånd slik at alle har hver sin figur, minst
6) Ha med ekstra figurer som kan byttes ut med innskytingsfigurene, eller ha ekstra
stativer for dette.
7) Lag vei fram til skive slik at skytterne kan gå fram for å se sine skiver
8) Ha lagsvåpen tilgjengelig for de som ikke har egne våpen. Husk grovinnskyting før de
tas i bruk.
9) Tilby gjerne gratis ammunisjon om laget har økonomi til dette
10) Server varmt drikke/varm mat i ei pause
11) Ha med skytterbekledning til de som evt. ikke har dette selv, herunder støtter til
aspiranter.
12) Del ut kladdebok og blyant til alle for å tegne skiver og treffbilder. Eventuelt kan
treningsdagbok finfelt kjøpes gjennom DFS
13) Ha med aktuelt verktøy, herunder unbrakonøkler og skrutrekker for å 0-stille sikter

Innskyting:
1) Kontroller om skytterne har forberedt seg mht. klargjøring av våpenet
2) Kontroller om skytterne er hensiktsmessig kledd, kom med eventuelle anbefalinger
3) Skyt flere serier mot runde/symmetriske figurer som basisinnskyting til alle er
innskutt. Tegn treffbilder i kladdebok.
4) Når alle er innskutt, juster siktene slik at skala og diopterringer er 0-stilt
5) Gi råd om justering av siktet mellom hver serie

6) Skyt noen serier mot
usymmetriske figurer som
eksempelvis 1/10 og stripe
for å se om treffpunktet
fortsatt er i midten
7) Juniorer tester om
treffpunktet er det samme i
knestående som i liggende.
8) Skyt noen serier på tid som
Å gå fram og se egen skive gir best læring
for konkurranser, husk
ferdigstilling
9) Er det tid og interesse kan treningen avsluttes med en liten konkurranse over 2 eller
tre hold

Avslutning:
1)
2)
3)
4)

Oppsummer dagens gjennomføring
Avklar eventuelle spørsmål
Lodd stemningen for mer felttrening
Motiver for feltkonkurranser – hvor og når skjer det

Noen dager er feltskyting litt bedre enn andre dager. Sørg for å gjøre opplevelsen best mulig.

