Facebook gruppe

Her bliver løbende slået aktiviteter og arrangementer op.

Gruppen er for medlemmer samt forældre, man skal blot
anmode om at blive medlem af gruppen.

Gruppen er en lukket gruppen, man skal have tilknytning til
foreningen for at blive medlem

HVOR FINDER JEG RINGSTED SKYTTEFORENING?
Ringsted Skytteforening ligger i kælderen i tilbygningen

bag Unionshallen ved Ringsted-hallerne. Indkørsel fra Stadion Allé.

Ringsted Skytteforening
Tværalle 8

4100 Ringsted

By: _____________________________________________

Dato for indmeldelse: _____________SKV 6 godkendelse udfyldt:______

Girokortet er samtidig medlemskort.

Aflever denne kupon til skytteforeningen, så får du tilsendt et girokort til indbetaling af kontingent.

Fødedato:______________

Telefonnr.:____________________________________________________________

E-mail-adresse:________________________________________________________

Postnr.:____________

Adresse:______________________________________________________________

Navn: ________________________________________________________________

INDMELDELSE

Ringsted Skytteforening har sin egen facebook gruppe.

TRÆNINGSDAGE I SOMMERHALVÅRET

HAR DU LYST TIL AT PRØVE?

Skydekælderen har åbent:

Har du lyst til at prøve at skyde, så er du velkommen i vo-

Mandage kl. 18:30-21:00

res forening. Du får 10 gratis prøveskud!

Onsdage køres til Søskoven ved Sorø. Vi mødes i skydekæl-

Du behøver ikke melde dig ind i foreningen med det sam-

deren kl. 18:00, til dem der vil have et lift dertil.

me. Første gang du kommer i foreningen, vil en instruktør
tage i mod dig, og fortælle om sikkerhedsbestemmelserne

April - September

VELKOMMEN TIL RINGSTED SKYTTEFORENING
Skydning er sport for alle uanset niveau. Skydning er

samt give dig en introduktion til skydning. Foreningen stil-

TRÆNINGSDAGE I VINTERHALVÅRET

ler pistoler og geværer til rådighed. Kom og prøv nogle gan-

ge, det koster kun patronerne og fornøjelsen.

Skydekælderen har åbent:

hovedsageligt en individuel sportsgren, hvor den største

Mandage kl. 18:30-21:00, dog kun for voksne.

konkurrent er dig selv, da det er dine egne forventninger

Tirsdage og torsdage kl. 18:30-21:00, børn og voksne.

og målsætninger der tæller. Til skydning får du trænet

September - April

din koncentrationsevne, balance og motorik, hvor du

ARRANGEMENTER
Hvis du har ønske om skydning til f.eks. polterabend, firma-

Pistolskydning er kun for voksne!!

arrangementer eller lignende, skal det være os i hænde

også opnår en indre ro og selvbeherskelse.
I skydekælderen skydes der på 15 m. baner. I Søskoven

senest 3 uger før.

Skytteforeningen består af både meget seriøse skytter,

om sommeren skydes der med pistol på 25 m. baner, og

Ring på tlf. 5761 6070 mandag aften mellem kl. 18:30 og

som deltager i stævner og turneringer rundt i landet,

for gevær 50 m. og 200 m.

21:00 og hør nærmere, eller send en anmodning på skytte-

samt skytter der blot kommer for at hygge i foreningen.
Alle er velkommen i Ringsted Skytteforening uanset alder, køn eller fysik. Foreningen har alt det nødvendige
udstyr det kræves for at skyde, som gratis kan benyttes

forenings hjemmeside:

DET KOSTER DET

www.ringsted-skytteforening.dk

Kontingent pr. år:
Børn og unge under 18 år

360 kr.

Voksne

480 kr.

Som skytte bliver du inddelt i klasser efter alder og fær-

Passiv

240 kr.

digheder, så man altid konkurrer mod jævnbyrdige. De

Indmeldelsesgebyr

20 kr.

af medlemmer.

fleste skytter konkurrere dog imod sig selv, og finder
motivationen løbende ved at forbedre egne resultater

Så velkommen i Ringsted Skytteforening
www.ringsted-skytteforening.dk

Leje af boks til eget våben 100 kr. pr. år for hvert våben.
Derudover betales der selv patroner.

