
Motion till NPK:s årsmöte 2015

 Springskyttet och  sportskyttet tas med som delar i grundutbildningen(kursplanen)

För att detta skall fungera i praktiken krävs ett samarbete mellan styrelsen och de ansvariga för 
skyttegrenarna. Informationen till och det praktiska genomförandet med nybörjarna utövas av de 
som är ansvariga för skyttegrenarna. Någon, faddrarna, får se till att vapen och ammunition till 
nybörjarna finns på plats vid det praktiska lektionstillfället. Vapenkontrollen under den tiden sköts av 
ledarna för skyttegrenarna. Faddrarna behöver inte heller ställa upp vid det teoretiska 
lektionstillfället.
Teknisk utrustning och målmateriel finns till de båda skyttegrenarna samt instruktörer.
Jag har svårt att tänka mig att det här förslaget skulle missgynna klubben varken på kort eller lång 

sikt. Däremot kan jag tänka mig att förslaget gynnar speciellt alla dem som är intresserade.

 Motivering

* Att skapa så goda förutsättningar som möjligt för skytte med pistol och revolver samt arbeta
    för att det i framtiden ska finnas samma förutsättningar för skyttet som vi har idag, och för att höja 
   statusen för dessa grenar.

* Huvudsyftet är att med mångfald öka klubbens attraktionskraft och på så vis öka 
   medlemsantalet. Om möjligheten att hitta sin skyttegren ökar, ökar förmodligen också
   chansen att fler stannar kvar i klubben.

* Möjliggöra nytillströmning av skyttar till dessa grenar och framför allt till klubben. 

*  Ge nybörjarna fler möjligheter till ett varierat skytte. Då ökar även  möjligheten för dessa grenar
    att få fortleva och utvecklas. 
    

*  Ge medlemmarna möjlighet att själva kunna avgöra om skyttegrenen passar dem eller inte,
     så att någon annan inte begränsar den möjligheten för dem. Det är viktigt att nybörjarna får skaffa
     sig kunskap, inte bara genom teorin utan även genom praktisk erfarenhet.

*Ge möjlighet för nybörjarna att bekanta sig konkret med springskyttet och sportskyttet. Det är det
    enda sättet för nybörjarna att kunna sätta sig in i och förstå vad dessa skyttegrenar innebär i
    praktiken. Den erfarenheten gör att det blir lättare för nybörjarna att våga ställa upp på t ex   
    klubbmästerskap och SM.

 *Ge nybörjarna  möjlighet till ett tillfälle för en gemensam information om spring- och sportskytte
   samt ett  prova på tillfälle under olika dagar för springskyttet och för sportskyttet, till skillnad från 
   luftpistol, ban- och fältskyttet som har flera sådana tillfällen.
   
* Sportskyttet öppnar portarna även för tävlande på internationell nivå. 
    I OS och VM avgörs Modern femkamp med springskytte.   
    (Target Sprint är en internationellt nyligen introducerad gren ifrån International Shooting
    Federation (ISSF). Grenen kombinerar luftgevärsskytte på 10 meter med intensiv löpning).                 

* Sportskyttet ger bra träning för både ban- och fältskyttet.

 * Springskyttet ger bra träning för fältskyttet och förbättrar konditionen. Bra kondition ger
    lägre puls, vilket är en fördel i skyttesammanhang, och ger ett bättre välbefinnande.
    Samtidigt minskar risken att man ska drabbas av diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. 



    Dessutom orkar man med mycket mer i vardagslivet.

Till sist: a) att sträva efter gott samarbete främjar sammanhållningen, vilket i sin tur är en viktig faktor 
för att driva klubben framåt.
 b) att en klubb som strävar efter utveckling är en klubb som lockar.
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