Beste luchtschutters,
Het was een geslaagde avond, het was droog en de temperatuur was goed, ik had eigenlijk gehoopt op
een beetje nachtvorst maar helaas...
was het erg donker.

De volle maan was door het wolkendek niet te zien en daarom

Tijdens het inschieten hebben we de veldverlichting aangelaten om de schutters een beetje aan het
donker te laten wennen, maar voor het eerste wedstrijdschot ging ook de veldverlichting op zwart.
Zoals je op de foto's kan zien hebben de schutters de verlichting goed voor elkaar, sommigen hebben
zelfs verlichting op de laadpoort, zo'n loodje er in friemelen met koude vingers is altijd weer een
uitdaging.

Ook de zorg voor de inwendige mens was weer uitstekend, het assortiment was aangevuld met warme
chocomel en snert en ook de vers gerookte forel ging er prima in, Bert en de kantinecrew bedankt.
Ik heb alleen positieve reacties gehoord en ik heb het het idee dat we weer een aantal zieltjes
gewonnen hebben voor de HFT sport, een aantal nieuwelingen komen graag nog eens terug, de eerste
stond zaterdagochtend al op de stoep maar dat had een andere reden

In ieder geval alle deelnemers bedankt en tot een volgende keer bij FT-Schalkhaar.
DE RESULTATEN:
In totaal hadden we 24 deelnemers. We hebben 16 lanes van elk 2 doelen geschoten. Voor 16 Joule HFT
is doel 5 uit de score gehaald omdat deze in de wedstrijd niet goed leek om te vallen. 31 doelen geven
dus een maximale score van 62 punten. De doelen stonden tussen de 8 en 55 meter en hadden hitzones
van 1,5 tot 5 cm. Het weer was goed, een graad of 5 en droog, geen wind. De 50 J schutters hebben 2
keer dezelfde 8 lanes met 2 doelen geschoten. In totaal dus 32 doelen en maximaal 64 punten te scoren.
16 Joule HFT
1. Chris v.V. 50 punten
2. Leon P. 50 (vrijwillig 2de, geen shoot-off)
3. Paul L. 46
4. Lars L. 45
5,6,7. John v.O., Cock L., Willem vd. P. 44
8,9. Jo S., René M. 43
10,11. Sven A., Wouter S. 42
12. Mirjam S. 40
13,14. Dick M., Bram N. 37
15. Ronald V. 35
16,17. Joost B., Kick M. 31
18. Godfried B. 28
19. Thijs W. 21

50 Joule HFT
1. Richard ter H. 52 punten
2. Roy B. 30
3. Felix v. H. 13
4. Sander J. 9
5. Remco B. 6

Alle schutters bedankt voor jullie deelname, de medewerkers bedankt voor de inzet van mankracht en
vrije uren en allemaal bedankt voor de prettige sfeer. Tot de volgende "After Dark" wedstrijd.
Groeten,
René en Sven

