
Indbydelse til 
holdskydning i Broager. 

Korporationsskydning 2018  
på 15 m banen ved Broager Hallen. 

 

Fredag og lørdag den 26. og 27. oktober.  
 

 
 

Alle er velkommen til vores traditionsrige skydning! 
 

 Holdsammensætningen kan f.eks. bestå af kollegaer,  
jagtkammerater, naboer, venner eller familie osv.  

Hvert hold består af 4 eller 5 personer.  
Hver deltager skyder 3 prøveskud og 12 gældende. 

 

Ved arrangementet kan købes kolde øl, sodavand, pølser og kaffe. 
 

Tilmelding:   

Jørgen Philipsen, Tlf.40751757, Email :jp@ufjp.dk 
NB!    Senest torsdag den 25/10. Træffes bedst efter 17:00 

 
 

http://www.broager-skytteforening.dk 
 

mailto:jp@ufjp.dk
http://www.broager-skytteforening.dk/


 

Indbydelse detaljer:    Brug side 1 til opslagstavlen for ikke at glemme. 
    

Vi har hermed igen fornøjelsen at indbyde alle til Korporationsskydning hvor godt humør og 

hygge mellem venner, familie eller kollegaer er i højsædet.  

(skydning er for hold) på vore 15 meter baner ved Broagerhallen Skolevej 5. 

Evt. yderligere forenings information kan findes på vores hjemmeside  

 

Skydningen finder sted: 
 

Fredag den 26/10 kl. 17.00 – til ca. 22.00 

Lørdag den 27/10 kl. 10.00 - ? Afhænger af antal tilmeldte hold. 

 

Holdstørrelse: 
 

Der stilles med maksimum 5 skytter på hvert hold, som individuelt kæmper imod hinanden, 

derudover tæller de 4 bedste resultater på holdet til den samlede holdkonkurrencen. 

 

 Husk et godt holdnavn f.eks. Tju-bang Karlene, eller et firma / familie relateret navn.  

 

Skydestilling for alle deltagere: 

 
 Stående med geværstøtte.  

 Eller albuestøtte uden gevær støtte. 

 

Antal skud: 
 

3 prøveskud og 12 gældende skud. Opnåelig max point = 120. 

 

Skydetid: 
 

15 minutter inkl. prøveskud, alle på holdet skyder på samme tid på hver sin bane. 

 

Indskud: 
 

300,- kr. pr. hold. 

 

Indskuddet dækker fem sæt skiver, 75 patroner samt præmiekrus til bedste holdskytte.  

 

Våben: 
 

Anschütz model 1907 ( forefindes på banen). 

Alternativ:   DGI Godkendt kal 0.22 gevær. 

 

Præmier: 
 

Præmie til bedste skytte på hvert hold. 

Præmie til bedste amatør skytte og til bedste amatør hold. 

 

Hold, hvor der deltager mere end en aktiv skytte, som er medlem af DGI skytte gruppen kan 

ikke vinde holdstævne præmien for amatører. 

 

Hvis der er flere end 5 aktive hold tilmeldt (DDS skytter), er der præmie til bedste aktive hold. 

 



Tilmelding:      

 
Indsendes gerne Senest Torsdag den 25/10, evt. per telefon eller Email. 

 

De der tilmelder sig først, kan vælge de ”bedste” skyde tider . 

 

     Til:  Jørgen Philipsen  

 

             Ringgade 6 

             6310 Broager 

             Tlf. 40751757 

 

             Træffes bedst efter 17:00 

 

Email : jp@ufjp.dk 

 

Ved e-mail, venligst oplys tlf. nr. så tildelt skydetid evt. kan meddeles per tlf - SMS. 

 

Yderligere oplysninger kan også fås hos ovenstående 

 

Vi ser frem til at gense alle de gode ”gamle” hold fra tidligere år, samt byde velkommen til en 

masse nye hold, der måtte have lyst til at prøve skydesporten, der findes instruktør på banen for 

alle hold. 

 

 

Med venlig hilsen,   

 

Broagerlands Skytteforening 
 

------------========ooooooOOOOOooooooo========------------ 

 

 

 

Broagerlands skytteforening informerer: 

 

 Skydning er en billig og anbefalelsesværdig sport, der 

beviseligt styrker koncentrations og indlærings evnen, samt  

giver personlig udfordringer og succes oplevelser, for alle 

alders klasser og på alle færdigheds niveauer. 
 

 Alle er velkomne til at prøve at skyde nogle trænings aftener. 

 Pistol skydning cal. 22 kun tirsdage. Aldersgrænse fra 15 år til ??. 

 Trænings tider voksne, ung skytter og juniorer tirsdage fra 19:00. 

 Trænings tider for børn - juniorer torsdage fra 17:30. 

 Hjemmeside :   http://www.broager-skytteforening.dk 

 Orientering om kontingentpriser se næste side. 
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Kontingent for vintersæson 2018 
 

Voksne:  1.10.2017 til 31.3.2018                     420,-kr. 

                               1.10.2017 til 30.9.2018                     800,-kr. 

 

Over 60  år:            1.10.2017 til 31.3.2018             320,-kr. 

                               1.10.2017 til 30.9.2018             600,-kr. 

 

Ungskytter:  1.10.2017 til 31.3.2018             280,-kr. 

                               1.10.2017 til 30.9.2018             540,-kr. 

Børn og junior: 

Gevær 15 meter incl. patroner:                                 450,-kr. 

 
Bemærk! Gevær kontingentet Børn og Junior dækker 
25 stk. Cal.0.22, som er en standard serie for 
børn og junior én gang pr. uge. 
 
Voksne og ungskytter betaler patroner efter 

forbrug hver trænings aften. 
 
 
Med Venlig hilsen, 
 
Formand 
 

Jan Poulsen, 
 
Email: Poulsen@jandynt.dk  mob.  21282971 
 

mailto:Poulsen@jandynt.dk

