
SSææssoonn::  
Vinter: 

1. oktober til 31. marts: 
15 meter på vores 2 etages indendørs skydebane 

på Kejserdal 
 

Sommer: 
1. april til 30. september: 

50 meter på vores udendørs skydebane på 
Kejserdal. 

 
Der vil altid være instruktører til stede under 
træning. 
 
Ud over skydebanerne råder vi over 
opholdslokaler med bl.a. fjernsyn, hvor vi hygger 
os sammen aftenen igennem. Foreningens 
lokaler er røgfrie.  
 
Der findes diverse spil og der kan købes kaffe, øl, 
sodavand og slik. 

KKoonnttaakkttppeerrssoonneerr::  
Formand: 
Kirsten Petersen 
Ny Strandvej 87 
3060 Espergærde 
Telefon: 28 96 30 64 
Email: skrivtil@kipetersen.dk 
 
 
HUSK at have billedlegitimation 
med første gang – pas eller kørekort 
 
 
Hvor ”bor” vi: 
Dauglykke Skytteforening 
(Kejserdal) 
Humlebækvej 64 D 
3480 Fredensborg 
Telefon: 49 19 20 80 
Email: skydning@dauglykke.dk 
Hjemmeside: www.dauglykke.dk 

 

 

www.dauglykke.dk 

SSKKYYDDNNIINNGG  
--  eenn  iiddrræætt  ffoorr  hheellee  ffaammiilliieenn  
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HHvvoorrffoorr  sskkyyddnniinngg??  
Vidste du at skydning er en af de få sportsgrene, 
som du kan komme lige ind fra gaden og deltage 
i?  
 
Skydning er noget som hele familien kan være 
fælles om fra bedsteforældre til børnebørn 
endda på lige vilkår.  
Skydning er en sport, hvor du - ud over at have 
det hyggeligt og sjovt sammen med de andre 
skytter - lærer at opøve din koncentration, at 
kunne afspænde, få bedre muskelkontrol og 
kunne fokusere og sætte alle dine mentale 
ressourcer ind på ét mål – nemlig at ramme plet. 
Evner som du kan bruge mange andre steder end 
på en skydebane. Gennem skydning opøver du 
evnen til at koncentrere dig. 
 

HHvvoorr  ggaammmmeell  sskkaall  mmaann  vvæærree??  
Du kan starte med at skyde riffel fra du er ca. 7 - 
8 år.  

  

SSiikkkkeerrhheedd??  
Sikkerheden på banen og til stævner er så 
høj som overhovedet mulig for både voksne 
og børn. Alle lærer at omgås våben med 
respekt og omhu, så ulykker udelukkes og 
alle føler sig trygge på banen. Lige fra første 
gang man kommer på skydebanen, giver 
vores uddannede instruktører instrukser 
angående sikkerhedsbestemmelserne.  
 

HHvveemm  eerr  vvii??  
Foreningen blev stiftet den 8. Maj 1887. Lige 
siden har foreningen været med til at 
fremme interessen for skydesporten.  
De nuværende lokaler er bygget i 2 etaper; I 
1980 blev 50 meter banen og klubhus 
bygget udelukkende ved medlemmernes 
frivillige arbejdskraft. I anledning af 
klubbens 100-års jubilæum i 1987 blev 15 
meter banen bygget.  I maj 2012 fejrede vi så 
vores 125 års jubilæum – men det betyder 
IKKE at vi er ”støvede” – mød op og vi byder 
dig/jer velkommen. 
Vi tilbyder riffelskydning på 15 og 50 meter. 
 

HHvvoorrddaann  ssttaarrtteerr  jjeegg??  
Du møder bare op i foreningen. Første gang 
du kommer, får du udleveret et klippekort 
med 5 træningsforsøg, så du har mulighed 
for at prøve om det er noget for dig inden 
du melder dig ind. Se pris under træning. 
Desuden vil du bliver grundigt instrueret de 
første gange. – ”Så det er bare at komme i 
gang og ta’ gerne resten af familien med”. 

PPrriisseerr::  
Medlemskontingent pr. år 
børn (op til 14 år)      kr.   550,00 
juniorer (14-16 år)    kr.   550,00 
unge  (17-20 år)        kr.   475,00 
øvrige                        kr.   650,00 
 
Træning (inkl. patroner): 
børn (op til 14 år)      kr.  GRATIS* 
juniorer (14–16 år)    kr.  GRATIS* 
øvrige  pr. æske         kr.     40,00 
1 træning 15 m          kr.     20,00 
1 træning 50 m          kr.     20,00 
 

TTrræænniinnggssttiiddeerr::  
Riffel børn og unge 
Mandag kl. 18:30 – 21:00 
Torsdag kl. 18:30 – 21:00 

 
Riffel senior og veteran 
Mandag kl. 18:30 – 21:00 
Torsdag kl. 18:30 – 21:00 
 
Riffel for hele familien 
Mandag kl. 18:30 – 21:00 
Torsdag kl. 18:30 – 21:00 
 
* Gratis patroner KUN én gang pr. træningsaften  
 
Der er dog ferielukket hele juli måned 
 

 


