Tilbakemelding til forslag for NM-øvelser Mars 2018

Generelt: Utvalgets mandat kan umulig ha vært å fjerne ethvert insitament til å
kjøpe grovpistol, RS 20k kroner, og følgelig også skyte med dette kaliber. De
styrer båten utfor fossen med sine forslag. En rekke forslag fra Akershus
skytterkrets skal hindre havari.
Ad Hurtig grovpistol/finpistol;
Utvalget er temmelig historieløse når de skriver at Hurtig grovpistol er en
nasjonal øvelse. Det er det den ikke er. Hurtig grovpistol skytes over hele
verden, og munner ut i Militært Verdensmesterskap. Dette VM ‘et har også
vært avholdt på Løvenskioldbanen og på Rena. Det norske militære landslaget
trener Hurtig grovpistol, og deltar i verdensmesterskap. Det er derimot Hurtig
finpistol, som er en nasjonal øvelse.
Forslaget fra kretsen sparer og en NM-dag og er som følger:
Under NM skyter menn senior og menn veteran Hurtig grovpistol.
Under NM skyter kvinner og junior Hurtig finpistol.
Ad VM grovpistol/finpistol;
Utvalget foreslår at kun menn senior skal skyte VM grovpistol. Skyttere
som startet sin skytekarriere med å skyte VM grovpistol programmet med
Smith&Wesson Masterpiece revolvere i caliber .38 Special, skal nå som
veteraner avspises med å skyte presisjon og duell med en salongpistol. Hva er
det for pingleforslag!
Utvalget ramser opp; Finpistol/Sportspistol/VM-fin, tre betegnelser for
samme skytedisiplin, som er samme programmet som VM-grovpistol skutt med
Long Rifle «Standardpistol». De unnlater helt å ta frem påskeegget i gull, nemlig
at kvinnene skyter dette programmet under De olympiske sommerleker.
Skytedisiplinen; Verdensmesterskap i grovpistol, i.e. VM-grovpistol er
godt innarbeidet for menn.
Skytedisiplinen; Olympiske leker i finpistol, i.e. OL-finpistol bør snarest
innarbeides for kvinner. Det vil bety mye for rekruteringen av kvinner at de
skyter en olympisk gren.

NSF arbeider for media dekning av skytesporten og det er bra. Kalde
fakta er at kun OL teller for mange sports journalister, så OL-finpistol vil bli lagt
merke til.
Forslaget fra kretsen er som følger:
Under NM skyter Menn Senior og Veteraner VM-grovpistol.
Under NM skyter kvinner OL-finpistol og juniorene skyter Finpistol.
Ad en klasse i grovpistol felt;
Jeg kan ikke så mange sitater, men en forfatter skal ha skrevet; Sitat; Når
utgangspunktet er galest, så bli resultatet titt originalest.
Utvalget argumenterer for kun en klasse i grovpistol er at det ikke har
gått ut over populariteten i felt gruppe 2, hvor det kun er en klasse Hva vet de
om det? Det har vært sterke ønsker om egen veteranklasse i spesialpistol
disiplinene både på den årlige pistolkonferansen og i media gjennom flere år.
Det er først når det blir egen veteranklasse at spesialpistol disiplinene blir
skikkelig populære. Mange veteraner velger å bli hjemme.
Utvalgets forslag med kun en klasse i Grovpistol felt er helt i tråd med utvalgets
historieløse forslag om å utradere grovpistol, som våpen innen Norges
Skytterforbund. Med det mener jeg at kun de beste skytterne vil kjøpe
grovpistol i fremtiden. Skyttere som starter i voksen alder vil avstå.
Tidsmessig sparer en lite ved å ha kun en klasse i grovfelt. Med noen
tastetrykk på en datamaskin får en Åpen klasse, Veteran osv. Det tar 15
minutter lengre tid å dele ut medaljer. Forslag fra kretsen er som følger:
Under NM grovpistol felt er det klassedeling. Som i de tre andre disiplinen.
Under NM spesialpistol og spesialrevolver er det egen veteranklasse.
Under NM Magnum1 og Magnum2 er det egen veteranklasse.
Ad Fripistol
Utvalget skriver at når finale bortfaller i Fripistol så spares en halv dag. Men hva
skal en bruke resten av dagen til? Ofte blir de elektroniske skivene på 50 m
banen demontert ned og flyttet til 25 m banen, og skytingen starter neste dag.
Så Fripistol belegger ofte en dag. På de NM´er jeg har vært på har det vært 7
skytedager, og mitt forslag reduserer antall skytedager med to til 5 dager.
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