PRISER
Medlemskort pr. år
børn (op til 14 år) 400 kr.
juniorer (14–16 år) 400 kr.
øvrige
700 kr.
Familie kontig.
1100 kr.
Priser for træning:
Riffel: indskud + 25 patroner: 35 kr.
Pistol:

30 kr. + patroner

Man kan købe sit eget kort med
indskud på, så man kun skal købe
patroner.
100 indskud koster 60 kr.
Kortet koster 60 kr
Hvis du ønsker at deltage i
konkurrencer, skal du beregne et
indskud pr. stævne.
Foreningen betaler patroner til
stævner for børn og unge op til 24
år.
Foreningen stiller riffel, pistol,
jakke og høreværn til rådighed.

Træningstider:
Vinterhalvår på 15 meter
Riffel børn og voksne
Mandag og torsdag kl.18.30-21.30

SKYDNING
- en idræt for hele familien

Pistolskydning for alle
Onsdag kl. 19-21
Der kan godt skydes pistol om
torsdagen, men kun hvis man har
eget våben og godkendt til at skyde
selv.

Formiddagsskydning
Sommer og vinter
Mandag 9-12

Sommerhalvår på 50 meter
Riffel alle
Torsdag kl. 19-22

Sommerhalvår på 25 meter
Pistol alle
Efter aftale i Skallebølle.
Michael Fisker eller Max
Kristensen

FJELSTED-HARNDRUP
SKYTTEFORENING

Hvem er vi?
Vi er en forening, hvor
medlemmerne kan dyrke
skydning som idræt.
Vi tilbyder riffelskydning på 15
og 50 meters afstand samt
pistolskydning på 15 og 25
meters afstand.

Hvor finder du os?
Vinter
1. oktober til 31.marts:
Sandhøjsvej 6, 5463 Harndrup
Bag frugtlageret
Sommer
1. april til 30. september:
Sandhøjsvej 6, 5463 Harndrup
Bag frugtlageret

Der vil altid være instruktører
til stede under træning
Ud over skydebanerne råder vi
over et opholdslokale, hvor vi
hygger os sammen aftenen
igennem.
Der findes diverse spil og der
kan købes kaffe, øl, vand og
slik.

Du kan også finde os på
FACEBOOK

Kontaktpersoner:
Formand:
Randi Christensen
23362423
miss2000@live.dk
Kasserer:
Jørgen Olsen
Hjælper / Instruktør:
Anders M.
Per
Ivan
Søren Peter
Max (pistol)
Bente (PR)
Foreningens tlf. 64881831
fjhskytte@post.tele.dk

Telefonen besvares kun i
åbningstiden.

www.fjhddsfyn.dk

