DGI Skydning / Træning
Tirsdage og Torsdage
Vi har 15m, 25m, 50m og 200m baner

Kom og vær med:
Unge som gamle store som små,
Nybegynder eller øvede, alle kan
deltage,
Vi har uddannede instruktører.
Ingen aldersgrænse for gevær
skydning, se punkt. Gevær.

Offentlige Arrangementer
Korporationsskydning
200m juni.
15m oktober.
Korporationsskydning = 5 personers holdskydning.

Holdet består af max.5 deltager.
Holdet skal have et navn, og den
bedste skytte på holdet får en
præmie.

Priser: Se hjemmeside
Tilmelding/frist: Se hjemmeside
www.broagerlands-skytteforening.dk
e-mail: broskyt@broager-skytteforening.dk

Der kan fra foreningens side tilbydes
skyde arrangementer eks.
polterabend, firma, familie
holdskydning, mm, mod betaling.
Om sommeren. 1/4—30/9
Facilitet: (u opvarmet) Skyttehus
med plads til 35-40 personer. Der er
et the køkken med 1
dobbeltkogeplade, køleskab/fryser,
kaffemaskine, grill, samt 2 toiletter.
Om Vinteren. 1/10—31/3
Facilitet: Opvarmet opholdslokale
med plads til ca. 30 personer.
Krav: der må ikke nydes nogen form
for alkohol og rusmidler før og under
skydning

Har du spørgsmål til priser, kontingent,
arrangementer, tilmeldinger,
skydetrænings tider, mm klik ind på
vores hjemmeside.

www.broagerlands-skytteforening.dk

Har du lyst til at prøve
skydning
Med gevær eller pistol?

Ønskes yderligere
oplysninger
Benyt Facebook, eller
www.broagerlands-skytteforening.dk
e-mail:
broskyt@broager-skytteforening.dk

Broagerlands Skytteforening
blev stiftet i 1945 i Broager
I 2013 ombyggede foreningen 200m
udendørsbanen som ligger i Skelde.
Indendørs skydning starter i oktober –
april.
Udendørs skydning starter april –
oktober.
Der skydes med gevær, pistol, og luft.
Luft skydes kun indendørs.
Gevær
Der skydes indendørs på 15 m bane, og
udendørs på 50 og 200m bane.
Der er ingen aldersgrænse, dog
kræves der forståelse for omgang med
skydevåben.

DGI Skydesporten
Når du bestemmer dig for, at du vil
gå til skydning, må du prøve 3 gange
uden at det koster kontingent.
Inden du får lov at skyde får du en
grundig instruktion og viden om
sikkerhed ved brug af våben
Vi har erfaring med, at ADHD ramte
børn kan have stor nytte af
skydesporten med hensyn til øgning
af koncentrations evnen. Samt at
personer, der ikke evner eller har
lyst til boldspil eller anden action
sport, kan få stor glæde samt venner
gennem skydesporten.

Formand: Jan Poulsen

21282971

Næst formand: Jørn Christensen

30638011

Kasserer: Jørgen Philipsen

40751757

Sekretær: Ove Østergaard

51888330

Bestyrelses medlemmer:
Lene Friis.

41602090

Dan Larsen.

48251254

Suppleanter:
Horst Clausen.

25702181

Jan Christensen.

51366194

Kontingent: Gevær
Kontingent dækker halvårligt for henholdsvis

Instruktører indenfor brug af gevær:

vinter eller sommer skydning.

Træner:

Er man fyldt 60 år gives der rabat.

Jørn Christensen.

Ung skytte. ( 18—25 ) år kontingent lidt mindre
end som voksen.

Ove Østergaard
Hjælpetræner:
Lene Friis.
Sune Christensen

Jan Christensen
Instruktører inden for brug af pistol:
Træner:

Pistol
Der skydes indendørs på 15 m bane, og
udendørs på 25 m bane

Bestyrelsen: 2018

Jan Poulsen.

Børn (under 15 år) og Junior (15-17 år) er
kontingent prisen inkl. 25 stk. patroner en gang
ugentligt.

Kontingent: Pistol
Kontingent dækker halvårligt for henholdsvis
vinter eller sommer skydning.
Er man fyldt 60 år gives der rabat.
Junior/Ung skytte (15—25 år) kontingent lidt
mindre end som voksen ekskl. patroner

Hjælpetræner:
Lene Friis.

Jan Christensen

Priser mm. Kontakt en i bestyrelsen, eller se
vores hjemmeside.

