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Kom og vær med! 

Prøv om det er noget for dig. 

Ny sæson starter onsdag den 15. sept. 2021 
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Velkommen til Ganløse Skytteforening  

Information til nye skytter 

 

 

Standpladser på 
skydebanen 

Foreningens klublokale 
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Hvor 
Foreningen har nu et nyrenoveret 
klublokale og skydebane på Ganløse 
Skole, Vestergade 5 A, Ganløse, 3660 
Stenløse. Indgangen er lige overfor 
Ganløsebadet.  

Telefon 48184769 (besvares kun onsdag i skydetiden)   
Besøg hjemmesiden: www.ganløseskytteforening.dk 
 
Hvornår                                                                                                          
Riffelskydning 
Sæsonen starter den 15. september 2021.  
Børn og junior skyder onsdag aften fra kl. 18 - 20 
Voksne skyder mandag aften fra kl. 19 - 21. 

I sommerhalvåret ca. 15/4 - 14/9 skyder vi udendørs på 
50m banerne på Hanebjerg Skyttecenter. Skydetider vil 
blive oplyst på foreningens FaceBook side. 
 
Pistol 
I vinterhalvåret ca. 1/11- 31/3 
Unge over 15 og voksne skyder 15m pistol lørdag fra kl 9-10. 

I sommerhalvåret ca. 1/4 - 31/10. 
Der skydes på 25m banerne på Hanebjerg skyttecenter 
Lørdage fra ca 9-12 (Hanebjerg 9.30-11.30 + transport) 
 
Hvem  
Alle er velkomne. Kom og se om det er noget for dig!  
 

Våben 
Foreningen har våben, som man kan låne. Hvis du har 
eget våben, (og våbentilladelse) kan du selvfølgeligt 
bruge dette. 
 
Hvad koster det? 
Børn/Junior og Unge:  30 kr. pr. serie inkl. skiver 
Voksne:       60 kr. for 50 patroner inkl. skiver 
Anvendes egen ammo: 10 kr. pr serie 
 
Ammunition og skiver købes hver gang i skydekælderen. 
Det er ikke tilladt at tage ammunition med hjem. 
 
Årligt kontingent gældende for sæsonen 
2021/2022: 
Børn, Junior og Unge  300 kr. 
Voksne   600 kr. 
Voksne med familierabat* 350 kr. 
Børn, junior og unge med familierabat* 250 kr. 
*Gælder for medlemmer i samme husstand, hvor der 
allerede betales et fuldt voksenkontingent. Kontingent kan 
indbetales ved bankoverførsel til foreningens konto i 
Nordea: 1345-0235617013 
 

Skytterne inddeles i følgende aldersgrupper: 
Børn:  7 til 13 år Junior: 14 til 17 År 
Voksen: 18 til 59 år Senior: Fra 60 år 

 


