Hvem er vi?

OPSTART på vore baner

Vi er en forening med mere end 30 år i bagagen,
bestående af riffel- og pistol skytter, der har valgt
at dyrke denne spændende og udfordrende idræt.

Indendørs..

I Vester Hassing Skytteforening er der i
øjeblikket ca. 80 medlemmer, hvoraf de 35 er
børn og ungskytter under 20 år.

Mandag 17.09.18 Riffel
Tirsdag 18.09.18 Pistol

Hvor og hvornår skyder vi?
Indendørs:
I vintersæsonen september til april skyder vi på
banerne i kælderen under Vester Hassing Skole,
som ligger på Halsvej 199 i Vester Hassing.
Her råder vi over 9 stk. 15 m baner, som også er
indrettet til 10 m luftskydning. Alle baner har
hæve/sænke borde. Hertil har vi et dejligt
opholdslokale.

Mandag fra kl. 18.30 - 21.30
Riffel: Børn / Ungdom / Senior
Tirsdag fra kl. 19.00—21.30
Pistol
Onsdag fra kl. 18.00 - 20.00
(LUKKET HOLD)
Riffel: Børn / Ungdom (kr. 30,-)
20.00-21.30 øvrige skytter.
Torsdag forbeholdt til turnering

Onsdag 19.09.18
lukket hold / riffel

Støt vore sponsorer
De støtter os, og det er vi
taknemmelige for..

På skydebanen vil der altid være ansvarlige
ledere, som vejleder skytterne i korrekt omgang
med våben, og ligeledes virker de som
instruktører for såvel nye som gamle skytter.
Foreningen har rifler og pistoler, som er til fri
afbenyttelse for alle foreningens medlemmer.
Eget våben kan erhverves gennem foreningen,
dog først efter 1 års medlemskab for riffel,
og 2 års medlemskab for pistol, og man skal
være myndig.
KONKURRENCER.

Foreningen deltager i stævner, og der er
tilmeldt hold til landsdelturneringen på riffel
og pistol; ligeledes er der tilmeldt riffel og
pistolhold til divisionsturneringen, og ikke
mindst skoleskydning på riffel..
Stævner i VHS
Riffelstævne januar 2019
Pistolstævne februar 2019

Medlemskontingent 17.09.18-31.08.19
Riffelskytter 15m
Børn/jun/ung
kr. 400,Inkl. 10 skydninger
Inkl. 20 skydninger

kr. 625.kr. 850,-

Seniorer skytter o/60
Inkl. 10 skydninger
Inkl. 20 skydninger

kr. 400,kr. 670.kr. 940,-

Senior u/60 år
Inkl. 10 skydninger
Inkl. 20 skydninger

kr. 600,kr. 870.kr. 1.140,-

Pistolskytter 15m
Børn/jun/ung
kr. 400,Inkl. 10 skydninger
Inkl. 20 skydninger

kr. 670.kr. 940,-

Seniorer skytter o/60
Inkl. 10 skydninger
Inkl. 20 skydninger

kr. 400,kr. 715.kr. 1.030,-

Senior u/60 år
Inkl. 10 skydninger
Inkl. 20 skydninger

kr. 600,kr. 915.kr. 1.250,-

Familiekontingent

kr. 1.200,-

(2 voksne + hjemmeboende børn indtil 20 år)
+ skydninger
Passiv medlemskab kr. 300,00

Herefter betales der pr. serie:
Riffel 15 m. (25 skud)
Børn og junior
kr. 25,00
Ungskytter
kr. 25,00
Senior
kr. 30,00
Pistol 15 m. (35 skud)
Børn og junior
kr. 30,00
Ungskytter
kr. 30,00
Senior
kr. 35,00
Luft skydning riffel/pistol 10 m. (25/35 skud)
Børn/junior/ung.
kr. 15,00
Senior
kr. 20,00

Ammo pr. æske kal. 22
1. æske hagl
Skytter med egen ammunition

kr. 50,00
kr. 80,00
kr. 20,00

IKKE MEDLEMMER + kr. 10,00
På alle skydninger

Hvem kan du kontakte?
Hvis du vil vide mere om skydning, er du altid
velkommen til, at komme ned på skydebanen,
eller du kan kontakte én af os i bestyrelsen:
Formand:

Flemming Larsen

(riffel & pistol)

flemming@v-h-s.dk

Næstformand:

John Thomsen

og kasserer

john@v-h-s.dk

Best. medlem

Carsten Thimm

(pistol)

carsten@v-h-s.dk

Best. medlem:

Anders Jensen

(riffel)

anders@v-h-s.dk

Best. medlem:

Lene Ringgren Nielsen

(riffel)

lene@v-h-s.dk

Best. medlem:

Jakob Boel Nielsen

(pistol)

jakob@v-h-s.dk

Best. medlem

Per Schultz

(riffel/pistol)

per@v-h-s.dk

Suppleant:

Louise Pedersen

(riffel)

louise@v-h-s.dk

Suppleant:

Morten Kristensen

(riffel)

morten@v-h-s.dk

Riffel supervisor

Torben Klit

- EN IDRÆT FOR
HELE FAMILIEN
En orientering om

torben.klit@gmail.com
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