Gevärssektionens yttrande över motioner vid årsmöte 2021.
HSG-motionen:
Vi i sektionen ser ett ökat intresse för kikarskytte och att vi därmed behöver se
över regelverket. Däremot ser vi fler nyanser av regelboken och förslår
därmed…
...att uppdra åt regelkommittén att se över reglerna för kikarskytte utifrån
motionens förslag.

Kikarsiktmotionerna – motion 1:
Sektionen ser ett ökat intresse för kikarskytte inom sektionen. Detta i flera delar
av landet och vi ser att sektionen skulle kunna ta en större del i det arbetet.
Därmed yrkar vi bifall för motionen.
Kikarsiktemotionerna – motion 2:
Vilka vapentyper som finns inom förbundet finns reglerat i förbundets
vapenpolicy. Motionens andemening om att möjliggöra för fler skyttar att delta
är något som sektionen delar. För att möjliggöra att kikarskyttet och
vapenpolicyn går ihop vill sektionen och förbundet arbeta med regelverket, då
det är viktigt att ha ett uppdaterat regelverk.
Därmed yrkar vi bifall för motionen.
Kikarsiktemotionerna – motion 3:
Tävlingar är en viktig del för att kunna sätta mål för sitt eget skytte och är en
viktig mötespunkt för skyttar från olika föreningar. Därmed ser sektionen
fördelaktigt med mästerskap för kikarskytte i fler nivåer än idag.
När en ny disciplin införs ska en gren köras som RM-klass under en treårsperiod
för att t ex hitta olika klasser för olika åldersgrupper. Därefter kan ansökan om
SM göras hos RF. En grund för sektionens arbete i denna fråga skulle kunna
vara att inför RM-klasser som beroende på det intresse som skapas kunna bli
SM-tävlingar i framtiden.

Därför yrkar vi bifall till motionen.
Långhållsskytte
Sektionen har arbetat med frågan under lägre tid och fortsätter gärna göra så.
Detta för att skapa en bra grund för grenen genom att bearbeta och få fram ett
tydligt, accepterat regelverk.
Därmed förslår sektionen följande att-sats:
...att sektionen får fortsätta arbeta med frågan om långhållsskytte som egen gren.

Ovanstående är Gevärssektionens sammanvägda yrkanden, dvs enskilda
ledamöter kan ha annan åsikt. På årsmötet är det utsedda representanter för
distrikt och föreningar som röstar.

