


      Skydesport: 

      
 

 

 

            

 

 Hvad koster det at skyde, er det dyrt? Nej det koster ikke mere end 

 en anden sport, i Gjern Skyttekreds har du 2 gratis prøveskydninger’ 

 så kan du prøve om det er noget for dig inden du bestemmer dig til at  

være medlem. 

 

 

  Kr. 350,00  for skytter under 17 år, heri får de ammunition og skiver  

  (1 serie pr. uge til gevær) 

  Kr. 450,00  for seniorskytter men hertil skal betales for ammunition 

  og skive      

Medlemmer i Gjern Skyttekreds kan skyde i Grauballe på 50       

og  200 m om sommeren   

 fra april til oktober mod betaling af patroner og skiver. 

 

 --Hvad mon det koster-  
 

I Gjern Skyttekreds kan du låne pistol eller riffel. 

 

Kontingent for sæsonen  2016 - 2017: 

Pistol: 

En serie (30 gældende skud) incl.  skiver og 50 patroner:   

CCI   kr. 50,00,-   Laupa kr.  60,00,-   hagl til luft gratis 

Ved brug af egne patroner cal. 22.  15,00 kr. pr. 25 skud 

Ved grovcaliber 60,00 kr. pr. 25 skud incl. Skiver. Salg enkelt 2,50/stk. 
 

Skydning med luft er gratis  

Riffel: 

 En serie (5 prøve + 20 gældende skud) incl.skiver   

 CCI Kr. 30,00. RWS Target  kr. 35,00 

 50 patroner: incl. skiver  CCI  kr. 50,00. Laupa SK  kr.60,00 

Ved brug af egne patroner cal. 22.  15,00 kr. pr. 25 skud 
 

Skydning med luft er gratis  

 

 

 

Med denne lille folder vil vi gerne give interesserede en ide om 

hvad 

Gjern Skyttekreds står for og kan tilbyde sine medlemmer. 

Mange vil spørge, er skydning en sport og for hvem? 

Hertil kan vi svare, at skydning er både spændende og under- 

holdende og den egner sig for hele familien. 
 

       - - -  DET ER EN SPORT FOR HELE FAMILIEN- - - - 

 
 

 - - -  DET ER EN SPORT FOR HELE FAMILIEN- - - - 

 

Hvor: 
 
Gjern Skyttekreds har hjemsted i Gjern Kultur og Idrætscenter 

Som ligger på Skovvejen 6,  8883  Gjern. 

Her har vi 12 baner a 15 m. til rådighed, heraf kan de to benyttes 

af kørestolsbrugere. 

 alle baner er med elektronisk markering. 

Hver gang der skydes er der en uddannet instruktør inde ved 

skytterne som vejleder og rådgiver vedrørende skydning og 

våben m.m. 

Hvornår: 

Der er normalt skydning på følgende dage: 
 
Tirsdag:   kl.  19.00 til 21.00   Riffelskydning. 

 ,,— ,,  :   kl.  20.00 til 21.00    Pistol og riffelskydning. 

Torsdag:  kl.  19.00 til 21.00    Riffel og pistolskydning 

       grovkaliber kun torsdag  efter kl. 20.00. 
 
Konkurrence: 
 
Skydning er en konkurrencesport, det er jo altid spændende  om 

man er lidt bedre end andre. Du kan selvfølgelig nøjes med at 

konkurrere  mod dig selv, for fornøjelsen og kammeratskabets 

skyld. 
 

Vi glæder os til at se dig og din familie 

i Gjern Skyttekreds 
- -Prøv en gratis skydeaften eller to-- 

 


