Hvornår har vi åben på skydebanen?
Vi skyder hver tirsdag og onsdag fra kl. 18.00 til 21.00
Onsdag børnehold kl. 16,30 til kl. 18,00
25 m pistol kan kun skydes om tirsdag udendørs, eller efter aftale.

Kom og prøv at skyde?
Skydning er en idræt, hvor hele familien kan deltage i alle alders trin . Børn fra ca. 6
års alderen, pistol dog 10 år, vi tilbyder uddannet hjælpere/trænerer på alle
trænings aftener.
Skydning er god til udviklingen af koncentrations evnen.
Foreningen ligger inde med alt udstyr som man låner. Prøvetiden er ca. 3 uger inden
der skal betales kontingent

Priser2022
Gældende kontingent priser: Børn / Jun. / Ung. 475,00 kr.
Voksen. / Åben 575,00 kr. .Seniorer 525,00 kr.
Derudover betales for skydning / patroner, hvor en serie med riffel koster 35.00 kr.
Pistol 70.00 kr.

Med ret til prisreguleringer .

Stævner?
Foreningen deltager i stævner / turneringer i alle klasser. Turneringer skydes mest
på hjemmebane mens stævner skydes på andre foreningers baner ,som er placeres
over hele landet. Dette gælder både bane og terrænskydning .

Kontakt
Tlf. skydebanen : 52307940
Silkeborg skyttekreds 86817940
Hjemmeside: silkeborgskyttekreds.dk
mail. silkeborgskyttekreds@sport.dk

Silkeborg skyttekreds.

Hvor finder du os i sommeren halvåret?

Er en forening, hvor medlemmerne kan dyrker skydning som idræt.
Vi tilbyde riffelskydning på 10, 15, 50, (200, 300) m baner.
Vi tilbyde pistolskydning på 10, 15, 25 m baner.

På skydebanen i
Nordskoven Århusvej 60

Hvor finder du os i vinterhalvåret?

Silkeborg.

Platanvej 17
Vi skyder på afstanden 15 m
med riffel og pistol Cal. 22 og

Hvor vi skyder på 50 m
afstand med riffel og 25
m afstand med pistol og
revolver. Standpladserne er alle overdækket, så vejret er ingen hindring for ikke
at skyde. På 50 m baner er der elektronisk markering og der er lys på banerne.
Når vi skal skyde på 200 og 300 m afstand kan vi gøre det i Dalgascentret
På udvalgte torsdage
luft.
Og 10 m. luft med riffel og pistol
Banerne er indrettet med elektriske hæve sænke borde. og elektronisk markering

Vores klublokaler

