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Kuka käyttää DryFire ammuntasimulaattoria 

Aloittelijat 

DryFire on ihanteellinen tapa saada paljon harjoitusta savikiekkoammunnan taitoja 
opetellessa. Jos olet järkevä, niin varaat sarjan oppitunteja ampumaseuran ohjaajan 
kanssa tai (CPSA or BASC instructor Englannissa, SAL tai SML-ohjaaja Suomessa). 
Tässä tilanteessa tarvitset kaiken saatavissa olevan harjoittelun. DryFirellä voit harjoitella 
milloin vain ja missä vain, kotona tai töissä. Se auttaa kehittämään taitoja, jotka antavat 
sinulle pian valmiuden kilpailemiseen.  

Kun olet ostanut aseen, ampujan liivin tai takin, kuulosuojaimet, suojalasit, lippalakin, 
panoksia, olet liittynyt ampumaseuraan ja ollut oppitunneilla, on tullut aika harjoitella niin, 
että kiekot pölisevät! 

 

Kilpa-ampujat 

Ammunta kilpailutilanteessa on rasittavaa  -    ei väliä miten helpolta edellinen ampuja saa 
sen näyttämään (tämä on sitä ampujahenkeä). Kilpailut eivät ole harjoittelua varten   -   ne 
ovat paikkoja, missä haluat olla 100% varma, että tekniikkasi on täydessä kunnossa. 
Kilpailujen väliaikana sinun pitää rakentaa olemassa olevia taitojasi, kuten parantamalla 
keskiarvoasi ja luokitustasi. DryFire tarjoaa mahdollisuuden valita ajan ja paikan harjoitella 
ja antaa ampua yhden tai viisikymmentä sarjaa, ilman huolia säästä tai radalle 
kulkemisesta. Voit kokeilla uutta tekniikkaa      -     Shooting under competition conditions 
is stressful - no matter how easy the guy standing next to you makes it look (that's just 
gamesmanship!) Competitions are not the place to practise - they are the place where you 
want to be 100% confident that your technique is perfect. Between competitions you need 
to build on your existing skills as you improve your average and move up through the 
classes. DryFire allows you to chose the time and place for practise and lets you shoot 
one round or fifty rounds without worrying about the weather or travelling to the club. You 



may want to try a new technique - follow through instead of maintained lead for example - 
DryFire allows you to give a new technique a fair chance without risking your competition 
scores.  

 

Ammattilaiset 

Ammattilainen on ensimmäinen joka tunnistaa, että harjoittelu tekee hyvää. Ilman 
harjoittelua taidot alkavat ruostua ,lihasmuisti alkaa huonontua, ja mieli alkaa ihmetellä, 
kun 100% keskittymiskyky on kateissa. Ammattilainen tietää, että aloittelijat voivat 
parantaa nopeasti heidän taitojaan, koska he ovat aloittaneet alhaiselta tasolta, mutta 
hyvien tulosten pitäminen ja niiden parantaminen on vakava ongelma. DryFire tarjoaa 
sinulle paremman harjoituksen kuin rata, koska voit ylläpitää korkeaa keskittymistasoa 
pidemmän aikaa. Kun DryFire on edessäsi, niin saat joka kerran kiekon kun huudat "Pull". 
Ei ole siirtymistä ampumapaikkojen välillä, ei jonkun toisen odottelua ryhmässä 
ammuttaessa   -   vain 100%      täysiaikaista harjoittelua. Jos sinulla on keskittymiskyky 
ylläpitää korkeaa tulostasoa puoli tuntia DryFirellä, niin sinulla on taito rakentaa tulosta 
kilpailussa.       An expert is the first one to recognise that practise makes perfect. Without 
practise, skills begin to erode, muscle learning begins to decay and the mind begins to 
wander because the art of 100% concentration is lost. Experts know that beginners can 
quickly improve their skills because they are starting from a low base, but keeping high 
scores, and improving on them, is a serious problem. DryFire can provide you with better  
practise than the club because you will have to maintain a high level of concentration for a 
longer period of time. With DryFire in front of you, every time you call "Pull" you get a 
target. There is no moving between stands, no waiting for someone else on the squad to 
shoot - just 100% dedicated full-time practise. If you have the concentration skills to 
maintain high scores for half an hour with DryFire then you will have the skills to build your 
scores in competition.  



 

Ohjaajat 

Edes ohjaajien ei tarvitse pelätä DryFireä   -   Even Instructors needn't fear Dryfire - in fact, 
we've gone ahead and written a letter in direct response to any fears you might have about 
our simulator - it explains why DryFire is great when used as an instruction aid and why 
you consider sharing it with your students today. Feel free to read it here.  

Hauskanpitäjät 

Muista, DryFire-ammuntasimulaattori tarjoaa vakavaa harjoitteluapua niille, jotka sitä 
tahtovat, mutta se on myös huikean hauska. 


