
1. Hvad koster det? 

2. Hvor og hvornår kan jeg skyde? 

3. Hvor gammel skal jeg være? 

4. Hvad kan jeg skyde? 

5. Skal jeg selv have våben? 

6. Skal jeg investere i dyrt udstyr? 

7. Er det farligt? 

8. Hvordan bliver jeg medlem? 

9. Hvad sker der ellers i foreningen? 

 

1. 

Det koster 750,00 kr. om året i kontingent for medlemmer indtil 65 år. For medlemmer der er fyldt 65 år er 
kontingentet på 450,00 kr. 

Børne- og juniorskytter betaler IKKE for den første serie (25 skud) de skyder på 15 m eller på 50 m riffel, da 
prisen herfor er med i kontingentet. 

Ønsker børne- eller juniorskytter at skyde mere end 1 serie pr. skydedag, koster det 20,00 kr. for hver af de 
efterfølgende serier. 

Øvrige skytter betaler KUN for patroner. Når der er betalt kontingent, er det gratis at benytte banerne. 

Gæsteskytter kan også benytte vores baner. Det koster 50,00 kr. i indskud på 25 m pistol samt 100 m riffel. 
På de elektroniske baner betales 1,00 kr. pr. skud på 50 m riffel og 2,50 kr. pr. skud på 200 m. Hertil kommer 
så udgiften til patroner. 

 

  

2. 

Om vinteren skyder vi indendørs på 10 og 15 m, hvor vi skyder både riffel og pistol.  
 
Vi starter indendørs ca. den 1. oktober og vi slutter sæsonen ca. den 1. april. 
 
Vi skyder på Foreningscentret Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup. Tlf. 51 92 82 19. 
 
Mandag skyder vi 10 m luftriffel og luftpistol fra kl. 18 til ca. 20. 
Onsdag skyder vi kaliber 22 riffel fra kl. 17.30 til ca. 20 
Torsdag skyder vi pistol fra kl. 18 til ca. 20 
Lørdag skyder vi pistol fra kl. 9 til ca. 11.30 
 
Om sommeren fra ca. den 1. april til ca. den 1. oktober skyder vi 25 m pistol, 50 og 200 m riffel på 
Råmosevej 40, 2750 Ballerup 
 
Onsdag 25 m pistol - KUN Grovvåben for øvede medlemmer – fra kl. 18 til ca. 20 
Torsdag 50 og 200 m riffel samt 100 m riffel for jægere fra kl. 17.30 til ca. 20 
Torsdag 25 m pistol fra kl. 18 til ca. 20 
Lørdag 25 m pistol fra kl. 9 til ca. 11.30 
 
BEMÆRK, at nye medlemmer KUN optages på pistol den sidste torsdag i hver måned. Undtagen juli og 
december. 
Nye medlemmer på riffel optages hver skydedag. 
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3. 

Der er ikke nogen nedre aldersgrænse for at skyde riffel, men vores erfaring siger os, at man skal være 
omkring 8 - 9 år. Ønsker du at skyde pistol skal du være fyldt 17 år, eller du skal have skudt riffel i et par år 
eller du skal have en erfaren skytte med dig på banen.  

 

4. 

På riffel kan du skyde 5 forskellige discipliner med 3 forskellige våben: 

10 og 15 m luftriffel 

15 og 50 m riffel med kaliber 22 

200 m riffel med langdistancegevær. 

På pistol kan du skyde 3 forskellige distancer med flere forskellige våben. 

10 og 15 m luftpistol 

15 og 25 m pistol kaliber 22 

25 m med grovrevolver eller grovpistol. 

Derudover deltager vi i terrænskydninger for både riffel og pistol og ved større stævner er der også mulighed 
for at skyde 300 m riffel. 

Du kan selv vælge om du vil skyde riffel eller pistol eller begge dele. Dit kontingent dækker alle discipliner.  

 

5. 

Du behøver ikke selv investere i våben for at komme til at skyde. Foreningen har de mest gængse modeller 
af både rifler og pistoler som du kan låne gratis. Mange skytter foretrækker dog efter en periode at investere 
i deres eget våben. 

For at kunne købe sit eget våben skal man godkendes af politiet og for at købe pistoler og revolver kræves 
desuden at du har været medlem i mindst to år. Derudover er der specielle regler for køb af pistoler og 
revolvere over kal. 22.  

 

6. 

Som ved mange andre idrætsgrene kan man købe en mængde ekstraudstyr. Det behøver du ikke investere 
i, i første omgang, da foreningen også her har en del udstyr du kan låne. Hvis du har ambitioner om at blive 
blandt de allerbedste, er der dog ingen tvivl om andet, end at du må bruge et større beløb på udstyr og 
våben (du får meget hurtigt brugt 25.000 kr., såfremt du skal investere i nyt).  

 

7. 

Alle våben er farlige, derfor er den én ting vi aldrig går på kompromis med, og det er sikkerheden. Der findes 
en brochure over sikkerhedsbestemmelser som du skal læse og forstå og rette dig efter. 

Alle har pligt til at påse, at sikkerheden overholdes. 

Ved overtrædelser af sikkerhedsbestemmelserne vurderer vi i hvert enkelt tilfælde, om du er egnet til fortsat 
at være medlem af foreningen.  

 
 
 
 

http://www.balskyt.dk/page5.php#top
http://www.balskyt.dk/page5.php#top
http://www.balskyt.dk/page5.php#top
http://www.balskyt.dk/page5.php#top


 

8. 

Det bedste er, at du møder op på en træningsdag, hvor der altid vil være én til stede der kan fortælle dig om 
skydning generelt og om skydning i Ballerup Skytteforening specielt. 

Du kan herefter møde op 3 gange uden at melde dig ind, da det måske alligevel ikke var det du havde 
forventet. 

Efter 3 gange skydning skal du indmeldes og betale kontingent for fortsat at kunne benytte vores anlæg.  

 

9. 

Om vinteren bruges billard bordet flittigt. Derudover er der mulighed for at spille kort, rafle, se TV, høre radio, 
spille ludo eller hvad du nu har lyst til. 

Ved juletid arrangeres juleskydning med gevinster i form af gavekort til en kolonialforretning. 

Som afslutning på sommerens aktiviteter afholder vi den af medlemmerne meget imødesete konkurrence 
"Riffel mod Pistol". Det er her vi kårer årets mest alsidige skytte, da skydningen omfatter 25 m pistol, 25 m 
grovrevolver, 50 m riffel og 200 m riffel. For at få klarlagt et andet nok så væsentligt spørgsmål "Hvem er 
egentlig bedst - riffel- eller pistolskytter" er der tillige en holdkonkurrence, hvor vinderne kan gå med oprejst 
pande det næste år, mens taberne håber på bedre held året efter. 

Derudover deltager vi i en masse stævner og turneringer. Pistolskytterne er specielt aktive på 
terrænskydninger, mens riffelskytterne mere er til de indendørs aktiviteter som Dansk Skytte Unions 
turnering på 15 m riffel, hvor vi har hold i 1. division. 

Såfremt der er noget du er i tvivl om, skal du ikke tøve med at spørge, da det er den eneste måde du får 
noget at vide på. Og HUSK der er ikke nogen spørgsmål der ikke er relevante. 
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