Noteringar från och tankar kring figurbyggnationen i Skillingaryd den 2 Juni 2012.

Nedan följer noteringar och tankar från mig och Selim angående verksamheten i Skillingaryd
lördagen den 2/6.
Vill börja med ett mycket stort tack till Selim och hans son och deras kamrat. Deras medverkan
var oumbärlig annars hade figurerna inte blivit klara så långt som de blev. Vi hade att göra långt in
på eftermiddagen med arbetet.
Någon information om var samlingen skulle ske hade inte gått ut utan vi väntade vid tidigare, för
möten, nyttjad byggnad och förlorade tre kvart innan vi kom till rätt plats i Östra lägret, ett stort rött
magasin i trä i kanten av skjutfältet ca 100 m snett upp till vänster efter överfarten över E4´an. Där
finns materielen samlad på det övre planet.

#1. På grund av en sammanblandning av två försändelser av pappfigurer så kunde inte alla mål
skruvas ihop som tänkt var. Sammanlagt 8 st. figuruppsättningar kunde iordningställas. Vi
behöver dock inte göra resterande utan det ordnar ansvarige för fältskjutningarna att det blir gjort.
Inga garantier kan dock ges för att detta fungerar (den sista not. är våra tankar om det hela)
#2. En av de 8 blev ej komplett pga brist på gula S25´or. Halva den figurgruppen kunde göras
klar medan resterande förbereddes så långt det gick. Detta mål måste färdigställas i SM-veckan.
#3. Virket till figurerna var inte ens av andrahandssortering, mycket kvistar och sprickor. Många
som byggde testade virket hårt med mycket kassation som följd. Men var går gränsen, allt virke
kan brytas om kraften blir tillräckligt stor. Så vad kan man dra för slutsatser av detta? Jo, att om vi
i SM-veckan inte förbereder med extra ribbor i längderna 150 cm och 210 cm så kommer det att
bli problem. Ett skott i en knagg på fel ställe så viker sig målet. De mål som vi färdigställde hade
längder mellan 120 – 150 cm samt 200/210 cm. De ribbor som görs i längden 150 cm kan kapas
ned till önskad längd, onödigt att göra alla 210 cm och sedan kapa till önskad längd vid behov.
Hur många av varje grundlängd som behöver göras? Troligen 10-15 st av varje och sedan
knaggfria halvmetersbitar att kunna förstärka med. OBS! Medtag skruv i lämplig dimension för
detta ändamål.
#4. Om det blir kraftig vind eller vindbyar så utsätts många av målen för stor belastning. Detta
gäller främst ett mål med två stycken gröna Sexkant nr 3. Så om det blir blåst så var beredd på
mycket stora problem. (Se bifogade bilder på några av målen. Många av de mallar som gjorts av
figurerna blev senare under dagen underkända då målen satt för nära varandra. Dessa mål fick
ändras, vilket drabbade även oss så att vi fick göra om flera målgrupper. Även om Selim och jag
reagerade innan vi började att skruva ihop målen så trodde man ju att de hade blivit godkända i
detta utförande eftersom man gjort en master för respektive mål.)
#5. De skruvar som fanns att tillgå var en dimension för stora (spetsen gick igenom på baksidan).
Detta gjorde att många ribbor fick sprickor som försvagar, man hade behövt förborra i virket för att
undvika detta. Då många av pappmålen fästes med enbart två skruvar så kan det finnas behov av
att komplettera med ytterligare skruv. Om så anses, förborra innan den skruven monteras.
#6. Från början pratades det om att göra 15 st. av varje mål men det ändrades till 11 st.
(åtminstone gällde detta för vår station nr 3.) Därav behovet av att kunna skruva ihop fler figurer,
så ta och plocka ihop målmateriel som reserv (sammanställning av den materiel vi nyttjade i slutet
av detta dokument). Om många protesterar mot tolkningen eller om figurer måste ersättas av
annan anledning som sönderskjutning ed. så kommer denna materiel att behövas. En extra figur
kommer troligen inte att räcka!

#7. Det blir ingen numrering av figurerna på stationerna, bara en mittdelare för respektive
målgrupp (A-, B-skylt i mitten o.s.v). Det som blir är att figur 3 och 8 i målgruppen är gjord 10 cm
högre än övriga som hjälp till skyttarna att avgöra sin position (se bifogad skiss nedan). Den extra
figur som gjordes för varje mål gjordes 10 cm längre för att kunna passa på alla positioner i
målgruppen.
#8. Behovet av batteridrivna skruvdragare som angivits kan kompletteras med batteridriven
sticksåg. Den var mycket bra till att kapa ribborna med (Ett tack till Svenne i Johannishus som
lånade ut sina privata verktyg till undertecknad).
#9. Stationens utformning för det olika vapengrupperna kommer att utdelas i samband med
stationsbyggnaden i SM-veckan. Inget att vänta i förväg då ansvarige sade sig ha datorproblem
och allt fanns som spridda ”skisser” i ett A4-block.

#10. Förteckning över hittills nyttjad målmateriel:
C30 gul = 60 st. C30 svart = 10 st. S20 gul = 20 st. S25 gul = 6 st (saknades 4 st.) S25 svart =
10 st. B-triangel 2 röd = 30 st. B-triangel 2 svart = 10 st. B-triangel 2 grön = 10 st. A-oval 3 svart
= 20 st. A-oval 3 röd = 10 st. Sexkant 3 grön = 20 st. Sedan vet vi inte vilka pappmål som
saknades p.g.a. sammanblandningen av försändelserna, men med anledning av förteckningen
ovan så kan man avgöra att vår station troligen inte har några korta skjutavstånd.

Nättraby 3 juni 2012.
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