Optagelsesprøve for Krudtuglen
Denne optagelsesprøve er obligatorisk for optagelse i Skyttelauget Krudtuglen, jf. bestyrelsesmøde 4. juli 2013. Prøven
afslutter et indmeldelsesforløb og foretages enten af vagten eller et medlem udpeget af bestyrelsen. Prøven er
inkluderet i indmeldelsesforløbet. Såfremt en ansøger har anden relevant baggrund, eksempelvis fra anden
skytteforening, kan prøven gennemføres uafhængigt af prøveskydningsforløbet. I dette tilfælde koster prøven kr. 200,00
inkl. ammunition.
Til prøven skal skytten demonstrere en viden og en række færdigheder, som begge ligger i umiddelbar forlængelse af
undervisningen i indmeldelsesforløbet. Der forventes at skytten kan svare på og demonstrere nedenstående på
tilfredsstillende vis. Det forventes dog ikke at skytten kan gengive de præcise formuleringer, men derimod indholdet af
nedenstående. Det er den som afholder prøven som afgør om kravene er opfyldt. Såfremt skytten ikke består prøven
kan vedkommende indstille sig til en ny prøve en efterfølgende skydedag. Denne prøve koster også kr. 200,00.
Prøven fokuserer primært på hvorvidt skytten kan begå sig på skydebanen på forsvarlig vis.
Viden om ophold på skydebanen
Bed skytten forklare dig følgende:
-

Hvad er reglerne for hhv. markering og skydefase?
(adgang til borde, placering, våbenhåndtering, høreværn)
Hvorfor og hvordan anvendes høreværn og briller?
(skydefase, markeringsfase, høreskader, hylstre, handlinger når folk ikke har dem på)
Hvordan udleveres våben og ammunition
(henvendelse til vagten, ingen selvbetjening)

Udpakning af våben
Bed skytten vise dig følgende:
-

Hvad er reglerne for udpakning af våben?
Bed skytten udpakke våbnet
(at æsken drejes så den peger fremad, ikke til siderne, våbenkontrol som det første [% finger på aftrækker,
magasin udtages, våbnet kontrolleres visuelt og med tøraftræk, og lægges tomt på bordet])

Tørhåndtering af våbnet
Bed skytten vise dig følgende:
-

Håndter våbnet som du ville gøre ved skudafgivelse
(opsamling uden aftræk, magasinisætning, tohåndsgreb, løft, finger på aftrækker ved sigtebillede, aftræk)
Demonstrer de tre ting (skydningens ophør, funktionsfejl, andet uventet)
(1: Finger af aftrækker, 2: Udtag magasin, 3: Åben våbnet)
Skytten skal kunne disse tre ting og skal til prøven demonstrere at kunne dem.

Sigtebillede og aftræk
Bed skytten forklare dig følgende:
-

Hvordan aflæses sigtemidlerne?
(at få pistolen til at pege der hvor man ser, front- og bagsigtemidler)

Skydning (udlever 10 skud til skytten)
Bed skytten at demonstrere følgende:
-

Hvilke regler er der for opladning af magasiner?
(maks. 5 skud indtil en fra bestyrelsen giver lov til flere, ingen ladning ved bordene under markering)
Ladning af magasiner (5 skud i hvert magasin)
Affyring af 5 skud mod øverste skive
(håndtering af våben, pegeretninger, sigtede enkeltskud)
(sætter skytten fingeren på aftrækkeren under første salve før der er taget sigtebillede, eksempelvis ved 45
grader, gøres skytten opmærksom på det. Gentager det sig ved anden salve, afbrydes prøven)

Markering
Bed skytten forklare følgende:
-

Hvilke regler gælder der under markering
(ingen adgang til bordene, våbnene henligger tomme og uberørte på bordene, ingen adgang til bordene,
høreværn og briller, vigtigheden af at lappe sine huller)

Sammenpakning af våben
Bed skytten vise dig følgende:
-

Hvad er reglerne for sammenpakning af våben?
(våbnet pakkes tomt for ammunition, i tørt skum, og afladt)
Bed skytten pakke våbnet
(våbnet kontrolleres visuelt og med tøraftræk, gensidig våbenkontrol, sammenpakning af våben med magasiner)
Aflevering til vagten
Opsamling af hylstre

Kritiske momenter:
-

At skytten ikke rammer skivesættet med alle 10 skud
(Der skydes efter øverste skivesæt, og det er ok hvis nogle af dem sidder i nederste)
Våbenhåndtering eller anden adgang til borde under markering
At våbenet (tomt, ukontrolleret eller ladt) peger på skytten selv, på instruktør eller andre skytter, eller op i
luften under prøven.
Finger på aftrækker på uhensigtsmæssige tidspunkter
At skytten skaber utryghed på banen

