Yderligere oplysninger

Træningstider

Ønsker du yderligere oplysninger om
skydning eller Vodskov Skytteforening, er du
velkommen til at kontakte os på tlf. 98852320
Eller vodskovskytteforening@gmail.com

Skydebanen er åben for alle
Riffel:
Mandag og torsdag kl. 18.30 - 21.00
Pistol:
Onsdag kl. 18:30 til 21:00
Lørdag kl. 12:00 til 16:00

Bestyrelsen:
Frank Bertelsen
Formand.
Martin S. Hansen
Næstformand
Jens I. Larsen
Sekretær
Lise Herskind
Michael G. Larsen
Jørn Jeppesen
Lars W Christensen
Lisbeth S.Jensen

Kasserer

Skydning
- en spændende idræt for hele familien

Priser.
Medlemskontingent pr. år:
Børn (under 18år):
400 kr.
Voksne (over 18år):
550 kr.
Familie: (Husstand)
1 Voksen + Børn
900 kr.
2 Voksne + Børn
1100 kr.
Du er selvfølgeligt velkommen til at prøve,
om skydning er noget for dig, inden du
melder dig ind. (Max 3 Gæsteskydninger)
Skydning (15m / 50m inkl. patroner)
Børn (under 18 år):
30 kr.
Voksne (over 18 år):
30 kr.
Luftriffel (u/o 18 år):
15 kr.
Pistol (15 m. inkl. 35 Patroner)

Børn.
Voksne.
Luftpistol (u/o 18 år)
Dyb koncentration på 50 meter banen.

38 kr.
38 kr.
15 kr.

Skydning (15-50-200m ekskl. patroner)
Medlemmer
10 kr.
Gæsteskytter
25 kr.

Vodskov Skytteforening
Vodskovvej 103
9310 Vodskov
www.vodskovskytteforening.dk

Velkommen i Vodskov
Skytteforening!

Kort om skydning
Skydning er en idræt, som kan dyrkes af alle,
uanset alder, køn eller fysik.
Skydning er en præcisionssport, som handler
om koncentrationsevne, balance og
finmotorik. Igennem skydetræning opøves
evnen til at opnå indre ro og selvbeherskelse,
så skytten kan fokusere 100 % på
skydningen.
Som skytte bliver man inddelt i klasser efter
alder og færdigheder, så man altid
konkurrerer mod jævnbyrdige. Nogle nøjes
dog med at konkurrere imod sig selv, og
finder motivationen ved løbende at forbedre
egne resultater.

Vores skydebaner
DGI Skydning
Vodskov Skytteforening er organiseret under
DGI skydning. Vi følger derfor DGI’s regler og
konkurrencebestemmelser. Ligeledes
deltager vi i diverse turneringer og stævner i
DGI Skydning regi.

Har du lyst til at prøve kræfter med denne
spændende og krævende sport, så mød op
på skydebanen på en af vores
træningsaftener, og prøv om det er noget for
dig.
Du behøver ikke specielt tøj eller udstyr, da
alt udstyr kan lånes i foreningen. Du kan
således komme ”direkte fra gaden”.
På skydebanen vil der altid være en
instruktør tilstede, som kan hjælpe dig med
din træning. Instruktøren sikrer ligeledes, at
sikkerheden altid er 100 % i orden.
Alle instruktører har været på trænerkursus.

Træningsaften på vores 15 meter baner.

Børneskytterne skyder med riflen i buk, og når de bliver 14 år
rykker man op som junior, og skal så skyde med riflen i rem.
Når man bliver 17 rykker man op som Ung Stilling, hvor man skal
til at skyde stående indendørs og med stillingsskifte udendørs,
liggende, knælende og stående.
Man kan også vælge at skyde i UNG åben klasse, hvor man
bruger rem, ligesom junior/åben klasse skytterne.
Man skyder som ung skytte til man fylder 25 år, hvorefter man
Bliver voksen skytte enten som stilling eller åben klasse.

Ved medlemskab skal alle over 15 år
Vandelsgodkendes af politiet via en skv6.
Jævnfør Våbenbekendtgørelsen.
Vil du prøve?

I Vodskov Skytteforening råder vi over vores
eget klubhus, samt skydebaner bestående af
10 stk. 15m indendørs baner bygget i 2016.
6 stk. 50m og 5 stk. 200m baner.
I vintersæsonen, som er fra oktober til og
med marts, skyder vi på vores 15 meter
baner med riffel cal.22 og pistol op til cal.45,
samt luftrifler og pistoler.
I sommersæsonen, som er fra april til og med
september, skyder vi med cal. 22 på 50
meter, og med cal. 6,5 på 200 meter, samt
pistol på 15m banen op til kaliber 45.
Vore skydebaner
er alle udstyret
med moderne
elektroniske
markeringsanlæg,
hvor man hurtigt
kan se en nøjagtig
visning af de
foretagne skud.
Vi har også
mulighed for at
skyde på
papskiver, som vi
benytter til grov
pistoler
Klubben har både
kort og
langdistance rifler,
samt pistoler og
luftvåben, som kan
lånes gratis. Men
mange har også
deres egne våben,
som kan erhverves
når anciennitet og
aktivitets krav er
opnået.

