Udviklingsprojekt præcision:
ET HVERT FALDSKÆRMSSPRING ER PRÆCISIONSSPRING
Tanken bag dette projekt er at gøre præcision interessant for netop dig som ung springer i
sporten.
Dette er et forsøg på at gøre disciplinen Præcision mere moderne og den vej igennem fange de
nye springere i sporten, hvad enten man er ung i alder eller sporten. Ved at fange netop jeres
interesse, kan vi sammen skabe en fremtid for den del af sporten.
FØRSTE GANG MAN RAMMER SPOT ON, HVAD ENTEN DET ER PLADSEN, ET TÆNKT PUNKT,
MADRASSEN, ELDISKEN ELLER SPOT ON LIGE I MIDTEN AF EN 2 KRONE, SÅ VED MAN HVORFOR VI
DYRKER NETOP DEN DEL AF SPORTEN.
Det er ikke tanken, at man på 1 sæson skaber en landsholdsspringer, men tanken er, at projektet
over en periode på 4 sæsoner får skabt 8-10 nye springere, der vil dyrke denne disciplin.
Hvad skal der så ske?
• Ud i klubberne, derfor laver vi mobile kraftcentre. Hvor vi i 2022 besøger klubberne
Varde, NJFK, Aversi og NFK.
• Der laves reklame i ugen op til hver enkelt samling, inden vi kommer ud i ovennævnte
klubber.
• Der gennemføres skærmflyvning under weekends samling.
• Datoerne er fastsat for 2022, de ligger som følger:
o NJFK
1.-3. april
o Aversi
8.-10. april
o Varde
6.-8. maj
o NFK
9.-11. september
• Da præcision skærmene ikke er godkendt som elevskærm, starter man op i elevskærm
indtil evt. certifikat er opnået.
• Der kan deltages i følgende klasser når man er talent/bredde springer, klasserne vil
fremover lyde som følger:
o Klasse A
Springere med over 300 spring på skærmtypen (FOIL/ZERO/CLASSIC)
o Klasse B
Springere med under 300 spring på skærmtypen (FOIL/ZERO/CLASSIC)
o Klasse C
Springere i elev skærme, der springes på Speed præcision bane.
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