Den Haag/Scheveningen, KSV Oranje Nassau
Op 27 september houdt de Koninklijke Schietsportvereniging Oranje Nassau een
Open Dag voor familie, vrienden en bekenden en zal er bij die gelegenheid voor
de eerste maal in samenwerking met de Dutch Field Target Association een
open wedstrijd Field Target en Hunter Field Target worden georganiseerd.
De organisatie belooft deelnemers een uitgebreid en afwisselend parcours in een
prachtige omgeving en er kan van worden uitgegaan dat een en ander met
bijzondere uitdagingen omkleed zal zijn.
Deelname staat open voor iedereen die in het bezit is van een voor deze
discipline geschikte luchtbuks welke niet meer dan een maximale
mondingsenergie van 16 joule mag hebben. Geweren met 7,5 Joule kunnen ook,
daarvoor staat een apart parcours ter beschikking!
Let op: leden van de KNSA en/of DFTA zijn in geval van een calamiteit
verzekerd, maar introducees checken beter eerst hun WA-verzekering of zoeken
voor de zekerheid contact met de DFTA.
Jongeren onder de leeftijd van 18 jaar kunnen deelnemen onder begeleiding van
ouders of een volwassene.
Klassen:
HFT1 (Hunter Field Target Open Klasse 16 joule),
HFT2 (Hunter Field Target Veerbuks 16 joule)
HFT3 (Hunter Field Target Open Klasse 7,5 joule)
HFT4 (Hunter Field Target Veerbuks 7,5 joule)
FT1 (Field Target Open Klasse 16 joule),
FT2 (Field Target Veerbuks 16 joule
FT3 (Field Target Open Klasse 7,5 joule)
FT4 (Field Target Veerbuks 7,5 joule)
Omdat het parcours zich in een beschermd natuurgebied bevindt, kan er alleen
met loodvrije pellets worden geschoten. Voor degenen die hun geweer daarvoor
willen inschieten wordt die mogelijkheid vanaf 9 uur op de 25- en 50 meterbaan
geboden. Ook zal het beperkt mogelijk zijn loodvrije pellets te kopen.
Nog een waarschuwing vanuit de natuur: Duingebied is tekengebied! Dus beter
geen korte broek en als voorzorg kan een bus anti-tekenspray ook geen kwaad.
Kosten voor deelname bedragen € 10,Tevens is er gelegenheid in de namiddag deel te nemen aan de BBQ
(aanvangstijd 17.00 u.). De kosten hiervoor bedragen € 15,-.
Voor wedstrijd en/of BBQ opgeven bij: wedstrijd.ksvon@mail.com
De wedstrijd begint om 11.00 en de prijsuitreiking is rond 15.00 u. gepland.
Adres: Oude Waalsdorperweg 40, Den Haag/Scheveningen

