Hunter Field Target
Schietsportcentrum Alphen

Aangesloten bij:

Contact:
Wil je graag kennis maken met deze Olympische sport
dan ben je altijd welkom.
Ga naar onze website, www.svalphen.nl, ga naar het kopje
“AANMELDEN VOOR LANGSKOMEN”, om je aan te melden voor
de kennismaking. Je krijgt antwoord van ons voor de uitnodiging.

☺

☺

Amerikalaan 169 ☺ 2408 TX Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 601 399 ☺ info@svalphen.nl ☺ www.svalphen.nl

Ontspanning voor jong en oud

concentratie

vrijheid

AANBEVOLEN

Hunter Field Target is een sport voor jong (vanaf 18 jr.) en oud.
Schroom niet en kom langs voor kennismaking met deze mooie
sport.

Kennismakingsarrangement voor het Hunter Field Target!
Wanneer u na het eerste bezoek aan ons geïnteresseerd bent in deze sport
dan bieden wij u een Aspirantenlidmaatschap aan. Dit lidmaatschap kost u
slechts 50 euro.
Dit betekend dat u 4 schiet sessies onder begeleiding van een trainer geïnstrueerd wordt. Na deze 4 sessies kunt u beslissen of u lid wilt worden van
de vereniging of dat u zegt, het was mooi maar niets voor mij.
Wanneer u besluit om dan wel lid te worden van de vereniging dan krijgt u
35 euro korting bij het inschrijven op het lidmaatschap.

Hunter Field Target

Hunter Field Target is een vorm van schietsport met een luchtgeweer. In
essentie wordt geschoten op klapdoelen met een valmechanisme op langere afstand.
De schutter moet een goede schatting van de afstand tot het doeltje maken en hiervoor corrigeren. Hiervoor gebruikt de schutter zijn scope
(richtkijker). De schutter mag tijdens de wedstrijd niet de instelling van
zijn scope veranderen. De schutter corrigeert de afstand dan door hoger
of lager te richten, afhankelijk van de afstand tot het doeltje.

Hunter Field Target is een vrij jonge sport van luchtdrukschieten. De kogeltjes zijn iets groter en er is meer luchtdruk dan bij de normale luchtdrukwapens. Deze zwaardere luchtdruk is nodig om op de lange afstand ook zuiver
het doel geraakt moet worden. Een handig hulpmiddel hierbij is de scope
die op het wapen is gemonteerd. Om een idee te krijgen hoe deze sport
werkt, kom dan gerust eens kijken.
Meldt u zich dan wel aan via onze website, www.svalphen.nl

