
Skyttekreds Bjerringbro

Skydning med riffel og pistol
for hele familien!

   skyttekredsbjerringbro.dk

   @Skyttekreds.Bjerringbro

Sådan kontakter du nemmest
Skyttekreds Bjerringbro….

Hjemmeside:
 skyttekredsbjerringbro.dk

Facebook:
 @Skyttekreds.Bjerringbro

På mail:
 skyttekredsbjerringbro@gmail.com

På telefon:
 Formanden:
 Christian Madsen. Telefon 60222573.
 Kasserer:
 Ib Steen Jørgensen. Telefon 20403622.

 Lad os for en god ordens skyld nævne, at ingen af 
 ovennævnte bestyrelsesmedlemmer opbevarer  
 våben og/eller ammunition i eget hjem.

Skydebanen:
 Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter
 Vestre Ringvej 7
 8850 Bjerringbro
 Følg skiltene fra hovedindgangen til
 skydebanen i kælderen.

  Med venlig hilsen
  Skyttekreds Bjerringbro

  

Skydning som en del af firma-arrange-
ment, polterabend, fødselsdag m.m.
Her er skydning en fantastisk aktivitet. Den 
kan tilpasses jeres ønsker og drejes i retning af  
hygge eller skarp konkurrence, alt efter hvad I 
vil.
For konkrete aftaler eller hvis du har spørgs-
mål til ovenstående, er du altid velkommen til 
at kontakte os.

Hvornår kan man skyde i Skyttekreds 
Bjerringbro?
Her beder vi dig om at se de forskellige datoer 
for træningsaftener, introduktionsforløb m.m. i 
kalenderen på vores hjemmeside:

Sådan kommer du i gang!
Det eneste, du behøver at gøre for at komme 
i gang, er at kontakte os for at aftale et tids-
punkt, hvor du kan prøve at skyde. Når vi helst 
vil have en aftale om det på forhånd, så er 
det for at være sikre på, at vi har en af vore 
dygtige instruktører, der har tid til at give dig 
den nødvendige introduktion, når du kommer. 
På den måde får både du og vi den bedste 
oplevelse.

 skyttekredsbjerringbro.dk
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Skyttekreds Bjerringbro
I Skyttekreds Bjerringbro er der plads til alle, 
uanset om du helst vil skyde med pistol eller 
riffel. Et kendetegn for vores forening, er en  
hyggelig og kammeratlig omgangstone i opholds-
lokalet og på skydebanen. 

Er du klar til en udfordring? 
Skydning udfordrer og styrker din evne til kon-
centration, præcision og ro. Hele familien kan gå 
til skydning og I kan ofte tage af sted sammen, 
uanset alder og niveau.

Velkommen til skydningens verden. 
Skydning er en sport for alle, og den er nem at 
komme i gang med ved Skyttekreds Bjerringbro. 
Du skal hverken være i topform, have specielle 
talenter, boldøje, eller investere i træningstøj, 
våben eller andet udstyr for at komme i gang. Og 
så er det en af de idrætsgrene, du aldrig bliver 
for gammel til at begynde på!

Hvor gammel skal man være for at gå til 
skydning?
Vi kan ikke sætte en konkret aldersgrænse for, 
hvornår man kan starte til skydning. Det af-
hænger af både den mentale og fysiske moden-
hed.
For de fleste er det omkring 9-10 år, men vi har 
også skytter, der er startet som 6-7 årige.
I er altid velkomne til at kontakte os for en aftale, 
hvor dit barn kan prøve at skyde og så vurderer 
vi i hvert enkelt tilfælde.

Skydebanen
Vores indendørsbane befinder sig i kælderen  
under Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter, Ves-
tre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro. Skydebanen blev 
renoveret i 2017 og er topmoderne.

Der må skydes med riffel, pistol og revolver i 
4,5mm luft og kaliber .22LR på banen.
Banen har i alt 15 standpladser, og de 12 er med 
Meyton elektronisk markeringsanlæg.

I sommerhalvåret skyder vi udendørs i samar-
bejde med DGI Midtjylland Skydning og andre 
skytteforeninger i landsdelen.

Sikkerheden er i højsædet!
For en skytte er en riffel eller en pistol et 
idrætsredskab, ligesom en fodbold eller en 
golfkølle er for andre. Vi kommer dog ikke  
udenom, at våben kan være farlige, hvis de an-
vendes forkert, og derfor er sikkerheden meget 
vigtig for os.

Introduktionsforløb for nye skytter
Som ny skytte hos Skyttekreds Bjerringbro 
starter du med et introduktionsforløb på 3 gange. 
Det er opdelt med børn/junior på et tidspunkt 
og voksne på et andet.
Undervejs vil du lære om det grundlæggende 
ved skydning.
Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte, uan-
set om du har rutine med at skyde fra f. eks. 
jagt, eller om du er lidt utryg ved tanken om at 
skyde.

Vi glæder os til at se dig på skydebanen!
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