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Årets Rekryt
Detta PM är framtaget för att ge instruktioner och regler för evenemanget ”Årets Rekryt”.

Bakgrund
Årets rekryt är ett årligt evenemang med följande syften:

1. Att ge de allra färskaste nybörjarna en egen tävling där de bara konkurrerar med andra 
i samma situation och på så vis ge dem ”blodad tand” för fortsatt tävlande.

2. Att erbjuda en tävlingsmiljö där funktionärerna även agerar som instruktörer för att ge 
en trygg tävlingsupplevelse tidigt i karriären och ett lärande om tävlingsformerna.

3. Att ge nybörjarna tillfälle att knyta sociala kontakter med skyttar från andra 
föreningar.

4. Att ge föreningarnas kursledare/utbildningsansvariga/mentorer ett forum att träffas 
och utbyta tips och erfarenheter.

Deltagare
Deltagarna bör vara examinerade för pistolskyttekortet sedan föregående års ”Årets Rekryt” 
eller i slutskedet av sin grundutbildning.

Man kan bara delta i evenemanget en gång under sin karriär.

Från varje deltagande förening bör minst en instruktör medfölja. Denne/dessa skall vara 
beredda att ställa upp som funktionärer i den mån arrangören så önskar.

Arrangörsinstruktion
 Kretsstyrelsen bestämmer datum, plats och arrangör. Detta görs lämpligen i samråd 

med arrangören. Datumet bör infalla under september månad.

 Inbjudan skall sändas ut till samtliga föreningar i Östergötland. Evenemanget bör vara 
kostnadsfritt för deltagarna.

 Årets Rekryt bör omfatta två tävlingsmoment: Precisionsskjutning och Fältskjutning 
med lunchpaus mellan momenten.

 Före tävlingsmomenten är en kort säkerhetsgenomgång samt genomgång av 
genomförandet lämpligt. Före fältskjutningen kan hela gruppen gå igenom banan och 
taktik och banläggning diskuteras.

 Lämpligt kan vara 6-7 serier precision samt 6-8 stationer fältskjutning. 
Svårighetsgraden på fältskjutningen bör vara anpassad efter deltagarna. Tänk på att 
syftet bland annat är att lära deltagarna om olika förekommande målspel, taktik mm.

 Det är trevligt med priser tidigt i karriären. Rekommenderas att göra 3 tävlingar av det 
(precision, fält och totalt) och ha priser i alla tre.

 Efter genomfört evenemang bör resultatlista upprättas och tillsändas deltagande 
föreningar samt kretsstyrelsen.

 Östergötlands Pistolskyttekrets står för lunchkostnaden. Eventuella övriga kostnader 
står arrangören för om inte annat överenskommits.
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