
Vilsted Skytteforenings
Velkomstfolder

Sportsskydning for hele familien

Vilstedvej 203 – Vilsted – 9670 Løgstør

Besøg os på vilstedskytteforening.dk
Facebook Vilsted Skytteforening Anno 1970

SPORTSSKYDNING



Velkommen til Vilsted Skytteforening
Hvornår er der åben for træning

15m vintersæsonen: Hver mandag og onsdag mellem kl. 18.00 - 21.30
Sæsonperiode fra sidste mandag i september til første mandag i april.
15m sommerskydning: Hver tirsdag i ulige uger mellem kl. 19.00 - 21.30 
Sæsonperiode fra uge 17 i april til uge 37 i september.
50m udendørsskydning: Hver torsdag mellem kl. 18.00 - 21.00 på 
Plantagevej 9 ved Aars. Sæsonperiode fra midten af april til sidst i 
september.

Hvad koster et grundkontingent for medlemskab
Børn op til 14 år 350,- 
Junior fra 14 – 17 år 375,- 
Voksne fra 18 år 450,- 
Familiemedlemskab 850,- 
Grundkontingent dækker medlemskabet af foreningen i sæsonen
fra 1.april til 31. marts april på både 15 og 50 meter

Hvordan bliver jeg medlem
Mød op i Skyttehuset på en træningsaften og henvend dig ved kasse. Her 
betaler du grundkontingent og får udleveret et medlemskort.

Hvad koster en træningsskydning
Kaliber 22 Riffel 15m:

15 skud med skiver……… 25,-
25 skud med skiver……… 30,-
Egne riffel 25 skud ……. 25,-

Luftriffel 15m:
25 hagl med skiver………. 30,-
Egne luftriffel 25 skud ….. 20,-

Kaliber 22 Riffel 50m:
25 skud med skiver……… 45,-
Egne gevær 25 skud ……. 30,-

Man kan betale med MobilePay i foreningen 

Hvor mange gange kan jeg træne med uden at betale grundkontingent for 
medlemskab

Der kan afvikles 3 træningsskydninger uden medlemskab. Medlemskabet er
en nødvendighed i henhold til forsikring.
Første prøveskydning ved sæsonstart på 15m er gratis.

Hvor meget er en skydeserie
Riffel kaliber 22 / Luftriffel på 15 meter: 5 prøveskud + 20 gældende skud.
Riffel 50m: 5 prøve- og 20 gældende skud.
Det ses helst, at man skyder hele serier ved træning da, der skydes hele 
serier ved div. konkurrencer. Det kan dog være en fordel, at mindre børn 
starter med 15 skuds serie.

I hvilken klasse konkurrer jeg
Man er opdelt efter alder:

Børneklasser op til 14 år.
Juniorklasser fra 14 – 17 år.
Voksenklasser fra 18 – 59 år.
Seniorklasser fra 60 år.

På hvilket klasseniveau starter jeg
Man starter på der laveste klasseniveau, herefter klassificeres man efter 
niveau ud fra sit gennemsnit.

Hvor mange klasseniveauer er der
Børneklasse 1, 2, 3 og 4
Junior klasse 1 og 2
Voksen klasse 1, 2, og 3
Senior klasse 1, 2 og 3

Hvem kører jeg med ud til konkurrencerne
Man møder op i Skyttehuset på aftalt tidspunkt. Herefter køre den 
våbenansvarlige, samt skiftende forældre sammen til den aktuelle 
konkurrence.

Ved hvilke konkurrencer skal jeg selv betale indskud
Ved stævner, Landsdelsmesterskabet og Klubmesterskabet betaler skytten 
selv indskud for deltagelse.
Foreningen betaler hele indskuddet for skytten ved
Landsdelsturneringen for hold og Danmarks Mesterskabet.


