Når sæsonen er gået, og resultaterne for hver enkelt skytte er gjort
op, er der mulighed for at man kan bestille skyttemærker til de enkelte
skytter. Mærkerne kan monteres på en riffel, eller på en skydejakke
eller lignende. Det er en god måde at vise, hvordan man klarer sig og hvor længe man har været med i sporten..!
For at kvalificere sig til et skyttemærke, skal man have mindst 5
skydninger i en bestemt disciplin. Gennemsnittet af disse skydninger
bestemmer så, hvilket skyttemærke man kan kvalificere sig til.
Skyttemærkerne skal købes hos Skydeudvalget, til den beskedne pris
af 10 kr pr stk. Det er klubben selv, der står inde for registreringen af
de enkelte skytters resultater og gennemsnit.
For udregningen af gennemsnittet anvendes følgende princip Mærkekravet udregnes efter skyttens 10 bedste resultater i en given
disciplin. Som resultat tæller både postskydning, regionsresultater,
træningsresultater, og resultater fra internationale stævner.
Hvis skytten ikke har 10 skydninger bruger man gennemsnittet af de
skudte antal, dog skal der mindst være 5 skydninger, før der kvalifice‐
res til et skyttemærke.

Skyttemærker

Mærkerne koster kun 10 kr pr stk..!

Pointkrav
Luft
Sh1 - 60 liggende: Guld - 595 Sølv - 585 Bronze - 565
Sh1 - 60 stående: Guld - 567 Sølv - 555 Bronze - 544
SH2 - 60 liggende: Guld - 596 Sølv - 587 Bronze - 560
SH2 - 60 stående: Guld - 591 Sølv - 575 Bronze - 555
Åben Klasse - 40 skud: Guld - 395 Sølv - 381 Bronze - 351

Elektron
SH3 - 60 liggende: Guld - 596 Sølv - 585 Bronze - 565
SH3 - 60 stående: Guld - 567 Sølv - 555 Bronze - 544
Åben Klasse - 40 skud: Guld - 395 Sølv - 381 Bronze - 351

Salon
40 skud: Guld - 394 Sølv - 380 Bronze - 361

