
Skydeskole for 
børneskytter 
i uge 31
Ulfborg Skyttecenter den 26. - 28. juli 2015

DGI Vestjylland skydning indbyder til

tilmelding www.dgi.dk/201505746000



Skydeskole på Skyttecenter 
Ulfborg i uge 31 2015

Børneskytter fra den 26/7 kl. 09.30 - til den 28/7 kl. 17.30  
Aldersgruppen er 8 - 12 år.

Skydeskoleindhold:

*  Skydning og socialt samvær med

    skytter fra hele DGI Vestjylland.

*  Sjov, spændende og udfordrende

    træning.

*  Skydning på pistol og riffel

    (luft, .22, 6,5 mm, 9 m m.fl.)

*  Kort- og langdistance samt

    terrænskydning.

*  Biathlon

*  Masser af hyggeligt samvær, leg,

    svømmehal, bål m.m.

Grillaften:

Der afholdes grillaften for alle (børne- 

og juniorskytter, søskende, forældre, 

bedsteforældre og pårørende) tirsdag 

den 28. juli 2015 fra kl. 17.30 til kl. 20.00.

Praktisk information - fælles for alle 

deltagere:

*  Skytter har selv ansvar for at med-

    bringe nedenstående udstyr (evt. i

    koordination med den lokale skytte-

    forening f.eks. omkring transport af

    våben til og fra Ulfborg Skyttecenter).

*  Deltagerkrav: Skytten skal have skudt

    en sæson.

*  Deltagerantal: 20 børneskytter 

    (først til mølle princippet).

*  Deltagergebyr: Børneskytter 450 kr.

    (dækker fuld forplejning, leje af baner

    ammunition, overnatning på

    skyttecentret m.m.).

*  Tilmeldingsfrist og betaling: SENEST 

    12. april 2015.

*  Grillaften: 50 kr. for voksne og 30 kr. 

    for børn op til 14 år. For deltagende

    skytter på skydeskolen er spisning/

    grillaften med i prisen.

*  Drikkevarer (øl, vand og vin) sælges 

   til fordelagtige priser. Husk kontanter.

*  Detailprogram udsendes i juni 2015

    til tilmeldte skytter.

*  For yderligere information kontakt:

   *  Jesper Aggerholm  

       mobil 40569418

       e-mail: jas3824@mail.dk

   *  Christian Høegsberg 

       mobil 21922033

       e-mail: hoegsberg2@gmail.com



Børneskytter skal medbringe:

*  Riffel cal. 22 incl. sigtemidler, høre-

    værn og personligt udstyr

*  Gevær cal. 6.5x55 (kun hvis du ønsker

    at skyde med én fra egen forening)

    Vi har lånegeværer.

*  Rensestok og tilhørende rensegrej.

*  Dyne eller sovepose, pude og lagen

*  Tøj og sko til lidt af hvert (Husk at det

    kan regne!!)

*  Idræts, løbe- og badetøj (Vi tager

    i svømmehal)

*  Lommelygte.

*  Toiletgrej.

*  Kage til hyggeaften.

Tilmelding og betaling: 

Se næste side.

Gennemført betaling er at betragte som 

en gældende og bindende tilmelding.

Med skydehilsen

Jesper Aggerholm og  

Christian Høegsberg 

Uddannelsesudvalg

DGI Vestjylland Skydning

Pakkeliste - hvad skal du
huske, at have med....



Kom og vær med til nogle spændende 

dage - selvfølgelig med masse af skyd-

ning, sjov og socialt samvær. 

Ved spørgsmål til arrangementet, kon-

takt Jesper Aggerholm mobil 40569418 

/ e-mail jas3824@mail.dk eller Christian 

Høegsberg mobil 21922033 / e-mail 

hoegsberg2@gmail.com

Der skal tilmeldes online til skydeskole 

og grillaften og det gøres på www.dgi.

dk/201505746000. 

Hvis der ved online tilmeldingen opstår 

spørgsmål - er der altid hjælp at hente 

- du ringer til DGI Vestjyllands medarbej-

der indenfor skydning, Lone Culmsee på 

telefon 79 40 42 57 eller sender en mail 

på lone.culmsee@dgi.dk

Kom og vær med til nogle spændende dage......

online tilmelding: børneskytter www.dgi.dk/201505746000 


