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Kuopion riistanhoitoyhdistyksen tiedote III/15.5.2017
Kuopion RHY:n helalauantain ampumakilpailu
Liitetiedostona helalauantain tulokset sarjoittain – onneksi olkoon palkituille ja kiitos kaikille osallistujille. Jos et malttanut odottaa palkintojen jakoa, niin lunastamattomat palkinnot löytyvät 100
m:n kopista RHYn peltikaapista. Voit pyytää seurasi harjoittelijoita tai ampumakokeen vastaanottajia tuomaan palkintosi (nimi löytyy pokaalin ”kupista”, ellet itse käy harjoittelemassa radalla.
RHYn harjoitteluvuorot
Kuopion RHY järjestää – kiitos seurojen omaehtoisen aktiivisuuden – mahdollisuuden Kuopion
RHYn jäsenille harjoitella 75 m:n hirviradalla kesän 2018 aikana elokuun ampumaviikolle asti.
Valvontavuoroista seurat ovat sopineet seuraavasti:
Kuopion RHYn harkjoittelu- ja valvontavuorot
17.5. Pellesmäen MetsäVeikot
21.6. Niemisjärven Metsästysseura
24.5. Lapinmäen Erä
5.7. Hirvilahden Metsästysseura
31.5. Haminalahden Metsästysseura 12.7. Pohjois-Savon Erä
7.6. Vehmasmäen Metsästysseura 26.7. Tauno Venäläisen Karhuseurue
14.6. Haminalahden Eränkävijät
2.8. Sotkan Riistamiehet

Ohjeet harjoitteluvuoroille:
Valvontavuorossa oleva seura huolehtii:
- Kaksi valvojaa paikalle hyvissä ajoin, toinen valvojista ” virallinen” ammunnanvalvoja.
- Sähköpuomi ylhäällä viimeistään 17.45 (Manu-asennossa, laittakaa myös puomin ohjauskoteloon peltikaapista lappu, ettei puomia saa sulkea)
- Rata käyttövalmiina klo 18.00, pidetään käyttövalmiina klo 20:00 asti, jos ampujia riittää,
ammutaan klo 21:00 asti
- Periaatteessa vain Kuopion RHYn jäsenille – tarkasta samalla, kun tarkastat metsästyskortin
- Harjoittelijoilta, jotka eivät ole Kuopion RHYn alueen seurojen jäseniä, peritään 5 €:n käyttömaksu/ilta. Koska kaupunki perii maksun, voi päästää harjoittelemaan muistakin RHYistä.
- Peltikaapissa on oma kansio, jossa (HUOM muuttunut siitä, mistä oli puhetta koulutuksessa)
1. Yhteenveto-lomakkeita, johon harjoittelijat ja valvojat merkitään. Täytä lomake ja
jätä se kansioon. Täytä lomake myös siinä tapauksessa, ettei harjoittelijoita ollut.
Haen lomakkeet/kansion sitten, kun harjoittelut päättyvät
2. ”Pankkisiirtolomakkeita” – siihen voit laittaa summan ja siitä löytyy RHYn tilinumero. Sen voit ottaa mukaan muistilapuksi - sitä ei tarvitse palauttaa.
3. Tilitetään maksut RHYn tilille
- Jos on jotain harjoitteluun liittyviä puutteita, soita tai lähetä tekstiviestiä/s-postia
- Lopuksi kirjataan osallistujat ja laukaukset vihkoon
- Huolehditaan siisteydestä
- Lukitaan rata ja lasketaan puomi alas.
Harjoittelijalla on oltava mukana voimassa oleva metsästyskortti tapaturman varalta (= vakuutus on
voimassa), jos kortti ei ole mukana, ei saa päästää ampumaan.
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