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Skydning med Jagtvåben på 100M og 200M banerne beliggende på Finderupvej 50 - Viborg. 

 

Vi har nu fået en begrænset mulighed for at åbne for skydning igen, under hensyntagen til de 

retningslinjer der er fra myndighederne og anbefalinger fra DGI og DSkyU. 

 

Det betyder at vi har åbent på følgende tidspunkter: 

Uge: 18: Man. d. 27/4-, tirs. d. 28/4- og onsdag d. 29/4 fra kl. 16.00 til 19.00. 

samt lørdag den 2. maj fra kl. 10.00 til 15.00   

  

Uge: 19: Man. d. 4/5-, tirs. d. 5/5- og onsdag d. 6/5 fra kl. 17.00 til 20.00, 

samt lørdag den 9. maj fra kl. 10.00 til 15.00.  

  

Uge: 20: Herom opdateres senere 

   

Det skal bemærkes at vi pga. myndighedernes krav kun har 3 standpladser og derfor må der 

kun være 3 skytter i banehuset ad gangen. 

  

Ligeledes må der kun være 6 skytter i venteområdet, er der flere må man vente i bilen. 

  

Der vil ikke være åbent i vores klubhus, men adgang til toilet og håndvask, samt håndsprit på 

banen. 

 

De medbragte våben skal være forsynet med sikkerhedspløk, som alene udtages, når våbnet er på 

standpladsen. 

 

For ikke medlemmer af Viborg Skytteforening, betales 70 kroner pr. person ved afgivelse af op til 

30 skud. Ved yderligere skud betales 2 kroner pr. skud, som afregnes ved skydningens afslutning. 

MobilePay må gerne anvendes.  

 

Medlemmer af Viborg Skytteforening har fri adgang indtil 10 gange (indenfor åbningstiderne). 

Antal skud registreres dagligt og efter sæsonen afregnes 2 kroner pr. skud, udover 250 skud pr. 

sæson.  

   

Skydetider vil blive opdateret løbende, efter myndighedernes gældende retningslinjer. 
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