
      

  Horsens Skyttekreds 
     Skydning er en sport for hele familien.  

               

 

 

INFORMATION 

 
 



Foreningen 

Horsens Skyttekreds er en af landets ældste skytte foreninger. Vi har 

18 indendørs baner. Alle baner kan indstilles til hver skyttes højde, 

også til kørestols brugere. 

Skydning er ikke nogen dyr sport, og Horsens Skyttekreds har alt det 

nødvendige udstyr, som skal bruges og gratis kan lånes. 

Horsens Skyttekreds er en del af DGI Sydøstjylland. 

Skydning med riffel og pistol 

Horsens Skyttekreds tilbyder både riffel- og pistolskydning. 

I sommerhalvåret skydes der udenfor, og for riffel foregår det på baner 

med en afstand på 50 eller 200 meter, og med pistol på 25 meter. 

I vinterhalvåret skydes der på indendørs baner, hvor afstanden er 15 

meter. Indendørs er der mulighed for at skyde med luft riffel/pistol. 

 

Alle kan være med 

Da der ikke stilles de store krav til fysikken kan alle være med. 

Skydning er en rigtig familieidræt, som kan dyrkes på tværs af 

generationer. 

 

Skydestillingen for den enkelte skytte afhænger af alderen. 

 

 



Træningssted og tid: 
 

Sommersæson: 

 

Fra den 15. april -15. september.  

Hele juli måned lukket alle steder. 

Mandag: 
STED: Honum banen, Nørre Snedevej 118. 

 

Riffel 50 m. + 200 m. fra kl. 18.00 

Pistol 25 m. fra kl. 18.30 

 

Onsdag:  
STED: Løsning-Hedensteds udendørsbaner, Remmerslundvej 33. 

 

Senior: (over 60 år.) mødes til skydning og hyggeligt samvær. 

Riffel 50 m. fra kl. 13.30 til 15.30  

 

Torsdag: 
STED: Horsens, Krudthusvej 16. 

 

Riffel 15 m. fra kl. 18.00, Pistol kl.18.30, Grov pistol efter kl. 20.00 

 

Vintersæson: 
 

Fra den 15. september -15. april. 
STED: 15 m. Horsens, Krudthusvej 16.  
 

Mandag og torsdag: 

Børn/ Junior:        Riffel fra kl.18.00 til 19.00 

    Pistol fra kl. 18.30 til 19.30  

Ung/ Voksen/ Senior: Riffel fra kl.18.00 til 21.00 

     Pistol fra kl. 18.30 til 21.00 

Grov pistol: mandag fra kl. 20.30/ torsdag kl. 20.00 

    KASSEN lukker kl. 20.00 

Onsdag:  

Senior: (over 60 år.) 

Mødes til riffelskydning og hyggeligt samvær fra kl. 13.30 -15.30   



Prøve skydning 

Alle er velkommen til at komme og få en prøve skydning, og du møder 

blot op i klubben på en skydeaften. For nye pistol skytter er det 

mandag og torsdag fra kl. 18.30 til 19.30.  
 

Børn/Junior: Ingen gebyr. 

Voksen: (over 18 år): Gebyr på 50 kr. pr. gang. Når du melder dig ind 

i klubben, vil gebyret blive modregnet i kontingentet.  

(Der kan maks. skydes 3 prøve skydninger.) 

 

Års-kontingent: 
 
250 kr. Børn/ Junior/ Senior (over 70 år.) 

500 kr. Ung/ Voksen/ Senior (18-70 år.) 

500 kr. Familierabat (1 barn eller 1 junior og 1 ung eller 1 voksen) 
 

Skiver og Patroner: 
 

Priserne er forskellige for pistolskydning/riffelskydning.  

Børn/ Junior (skiver + patroner):           Riffel 20 kr.  Pistol  27 kr. 

Ung/ Voksen/ Senior (skiver + patroner):    Riffel 32 kr.  Pistol  37 kr. 

Ung/ Voksen/ Senior (skiver til riffel eller pistol): 15 kr.  

 

PR-Skydning: 

Krudthusvej 16, hele året rundt. 

Der er mulighed for, at komme uden for normal åbningstid og prøve 

at skyde. Det foregår i mindre/ større hold. eks. en klasse eller firma.  

 

Se mere på vores hjemmeside www.horsens-skyttekreds.dk.   

 

 

 

 

 


