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Velkommen til Dauglykke Skytteforening
Som ny skytte i vores forening, er der nogle ting vi gerne vil fortælle
dig om, så du ved lidt mere om hvordan vi gør i løbet af året i foreningen.

Kontingent.
550,00 kr. pr. år for voksne. 375,00 kr. pr. år for ungskytter (17-20
år.) 450,00 kr. pr. år for børn, der får gratis patroner til træning (1.
gang pr. træningsaften) og til konkurrencer.

Året er delt op I to skydesæsoner.
Indensdørssæsonen er i vinterhalvåret fra oktober og til april, hvor vi skyder på 15 meter. Der skydes
20 gældende skud i en serie, hvor skudene tæller indad.
Udendørssæsonen er i sommerhalvåret fra april til oktober, hvor vi skyder
på 50 meter. Der skydes 15 gældende skud. Her tæller skudene ud ad.
I hele juli er der ingen træning, da foreningen holder sommerferie hele måneden.

De første gange…
De første gange du kommer i foreningen, når du er meldt ind skal du prøve at finde det gevær der
passer bedst til dig. Prøv endelig nogle forskellige indtil du har fundet det rigtige. Alle geværer I
klubben har et nummer eller et bogstav. Når du har fundet “dit” gevær, er det vigtigt du husker
nummeret eller bogstavet, så du kan bruge det samme gevær hvergang. De første gange skal du sige til
instruktørene / vagterne at du er ny, så vil de hjælpe dig ekstra meget.

Træning og sikkerhed
Der trænes hver mandag og torsdag fra kl. 18.30 – 21.00.
Når du skal træne, henvender du dig ved skranken, siger dit navn og får udleveret skiver og patroner.
Dine skiver har et bestemt nummer, som du er skrevet ind i bogen med. Du vil altid få udleveret 5
prøveskud samt det antal patroner der går til en serie. Der vil altid være voksne instruktører til stede på
skydebanen, som er parat til at hjælpe dig. Hvis du skal have hjælp på standpladsen rækker du hånden i
vejret, så kommer der en instruktør med det samme. Instruktøren kan hjælpe dig med at rette eventuelle
fejl i sigte, skydestilling osv. Alle vores instruktører har godkendte børneattester.
1. Du må aldrig pege på andre med riflen og låsen skal altid være åben(afladt) i bagest stilling,
når der bæres rundt på riflen.
2. Når du er på standpladsen, skal våbnet altid pege mod skiverne.
3. Våbnet skal være åbnet og lagt forsvarlig, hvis du forlader standpladsen midlertidigt.
4. Du skal altid adlyde instruktørene på skydebanen.
5. Når du er færdig med skydningen, åbnes låsen og sættes på plads i riffelstativet, derefter
ryddes op på standpladsen. Så næste skytte kan komme til.
Når du er færdig med skydningen, aflevere du skiverne ved skranken OG EVT. PATRONER DER
IKKE ER BLEVET BRUGT.
De talte skiver bliver lagt i en holder i højre side på skranken. Du kan finde dine talte skiver på
nummeret på skiverne.

BK – klasserne, børneklasser.
Når der skydes konkurrence er børnene delt op i forskellige klasser, så at nybegyndere ikke skal
konkurrere med skytter der har skudt i flere år. Alle børn starter med skyde i BK3 og rykker så op I
BK2 eller BK1 efterhånden som deres resultater forbedres. Hver ny sæson, har nye klassekrav, det
point-antal som der kræves for at skyde i klassen.
Oprykning til en ny BK-klasse sker når du til træning eller konkurrence 3 gange har skudt 5 point over
klasse-kravet til en højere klasse. Ved en sæson afslutning regnes gennemsnittet sammen og hvis dit
gennemsnit er på klassekravet for en højere klasse rykker du op i næste sæson. Det kan lyde svært men
vi er klar til at hjælpe og forklarer dig mht. Klasserne.
På udvalgets vegne Kirsten Petersen
Træningstider: Mandag og Torsdag kl. 18:30 – 21:00
Email: skydning@dauglykke.dk

Adresse: Humlebækvej 64 D, 3480 Fredensborg. TEL: 4919 2080,
Hjemmeside: www.dauglykke.dk

☺

B(J)ØRNESKYTTER

☺

B(j)ørnebogen.
Hver børneskytter I foreningen har en side og et nummer i b(j)ørnebogen. I denne bog holder vi øje
med dine resultater og forbedringer. Ved hver træning, når du har fået talt dine skiver skal de skrives
ind i b(j)ørnebogen.

B(j)ørneskydning.
B(j)ørneskydning er en konkurrence hvor du kun konkurrerer med dig selv. Hver gang du har slået din
egen rekord, bliver den nye rekord skrevet ind i b(j)ørnebogen. Når du har forbedret dig selv 3 gange
får du lov til at skyde på den særlige b(j)ørneskive. Når du har forbedret dig selv 9 gange, får du en
B(J)ØRNEMEDALJE og en lille plakette med dit navn på og det højste resultat. Den bliver sat op på
den særlige plade i foreningen, så alle kan se det. Det lyder nemt, men det tager næsten aldrig under en
sæson at komme så langt, da 15 meter og 50 meter skydes hver for sig.
B(j)ørnebogen ligger fremme i klubben og du vil altid kunne se hvordan din skydning udvikler sig.

Medaljerækken
Medaljerækken er vejen til en skyttenål I guld, sølv eller bronze. På din side i b(j)ørnebogen skal alle
dine resultater skrives ind. Når sæsonen er slut, regner vi et gennemsnit ud af de 10 bedste skydninger.
Det gennemsnit afgør hvilken slags skyttenål du skal have, det kaldes også et mærkekrav.

Griseskydning
Hvert år skyder vi om slikgrisen med børneskytter fra Hørsholm og Helsingør over ialt 3 skydninger, 1
skydning hvert sted. Og hvis du ikke har hørt om slikgrisen, kan jeg fortælle at det er en stor glasgris
fyldt med slik. Der skydes kun på 50 meter. Da der ofte er mange børn, der gerne vil skyde disse
aftener, prøver vi at fordele skydningerne sådan at de mindste for lov til at skyde først. Klokken kan
nemlig godt blive ca. 21.30 inden alle er færdige og kan kører hjem. Man kan selvfølgelig køre hjem,
når man er færdig med at skyde. Men det er sjovest at blive og høre resultatet. Ved hver skydning er
der præmie til den der skydes mest i hver klasse.

Andre skydninger / Konkurrencer
Klubben afholder klubmesterskab på 15 meter i april måned og klubmesterskab på 50 meter og 200
meter i oktober måned.
Foreningen plejer at samle mindst et hold af 4 børneskytter til konkurrencen Frederiksborg Cup. Denne
konkurrence skydes både på 15 meter og 50 meter. På 15 meter skydes der en efterårsturning og en
forårsturnering af hver tre runder. På 50 meter skydes der ialt 3 runder. Derudover er der 2 stævner i
foreningen, hvor der kommer klubber fra hele Frederiksborg Amt. Dauglykke Cup afholdes på 15
meter i februar og på 50 meter i maj måned.
For dem der har meget lyst til at skyde konkurrencer er der muligheder at komme ud til konkurrencer
og stævner, ja næsten hver weekend. Det er dog imidlertidigt en smule kompliceret, da transport af
våben og patroner, kræver en voksen med våbentilladelse og adgang til klubben. Vi vil for så vidt
muligt prøve at koordinere sådanne ønsker med de voksne skytter fra klubben, der skal til de samme
konkurrencer. 2 gange om året kommer der et program med alle skydninger og andre aktiviteter til dig.

Forældre
Er altid meget velkomne. Både til træning og når vi skal ud og skyde uden for klubben. Vi ser dog
helst, at børnene kun er sammen med ledere og instruktører på selve skydebanen. Vil dine forældre selv
prøve, er de meget velkomne til det.

Transport
På grund af almindelig sikkerhed er det begrænset, hvor mange børn vi kan have med i de biler, lederne
fra klubben selv kører i. Vi prøver derfor, når vi skal udenfor klubben, at fordele børnene hos de
“selvkørende” forældre, der gerne vil med ud og skyde. Vi stiller dog som krav at der er
sikkerhedsseler til alle og at børn under 12 år ikke sidder på forsæder.
JUNIORUDVALGET består af :

Formand Marianne Olsen 4919 2180,
Kirsten Petersen
2896 3064

Træningstider: Mandag og Torsdag kl. 18:30 – 21:00
Email: skydning@dauglykke.dk

Adresse: Humlebækvej 64 D, 3480 Fredensborg. TEL: 4919 2080,
Hjemmeside: www.dauglykke.dk

