
Skibby Skydebaner
200 - 300 m Riffelskydning

Sommersæson:
Tirsdag: 17.00 - 20.00
 Torsdag: 17.00 - 20.00

I sommerferien (uge 28 - 29 - 30) er der 
kun åben efter aftale (hvis muligt).

Vintersæson:
Lørdage: Åben efter aftale

Åbningstider med klubtræning:

Mandag: 
 18.30 - 22.00 Kun skytter med eget våben

Tirsdag: 
 18.30 - 22.00 Kun skytter med eget våben
Onsdag 
 15.00 - 17.00 Fysisk/psyk. handicappede
  17.45 - 19.00 Børn / Unge Riffel 
 18.30 - 22.00 Kun skytter med eget våben
 19.00 - 22.00 Instruktion af nye skytter
 Torsdag 
 12.00 - 15.00 55 år og ældre
  18.00 - 20.00 Elektronskydning
  18.30 - 22.00 Træning med Klubtræneren
 16.00 - 18.30 Børn / Unge Pistol

se hjemmesiden www.dsbasf.dk 
for aktuelle åbningstider

se hjemmesiden www.dsbasf.dk 
for aktuelle åbningstider

Vestereng Skydebaner
25 - 50 m skydning 

Sommersæsonen fra April til Oktober

Skytternes Hus
10 - 15 m skydning

Vintersæsonen fra Oktober til April
Velkommen til Skydning

Åbningstider med klubtræning:

Mandag: 
 14.00 - 16.00 55 år og ældre 
 18.00 - 20.00 Fysisk/psyk. handicappede
 18.45 - 22.00 Kun skytter med eget våben
  
Tirsdag: 
 18.30 - 22.00 Kun skytter med eget våben 
  20.00 - 21.00 Grovvåben 15 meter

Onsdag: 
 15.00 - 17.00 Fysisk/psyk. handicappede
  17.45 - 19.00 Børn / Unge Riffel
  19.00 - 22.00 Instruktion af nye skytter
 18.30 - 22.00 Kun skytter med eget våben
  19.00 - 22.00 Instruktion af nye skytter

Torsdag:
 12.00 - 15.00 Veteran 55 år og ældre
  16.00 - 18.30 Børn / Unge Pistol
 18.00 - 20.00 Elektronskydning
  18.30 - 22.00 Træning med Klubtræneren

Møllevejen 19. 8000 C

Vesterengvej 26, 8200 N

Højbyhus 1 A,  8462 Harlev J



Polterabend
Polterabend pistol består af en kort gennemgang af 
sikkerhed og skydningens grundprincipper (skydestil-
ling, håndfatning, sigte, aftræk og åndedræt). 
Herefter skydes der prøveskud med cal. 22 pistol, 
inden deltagerne kommer til at konkurrere indbyrdes. 
Efter endt konkurrence får deltagerne mulighed for at 
prøve nogle få skud med 2 større kalibre. 

Varighed: ca 2½ time.
Pris: kr. 250,- per person 

Polterabend riffel består som ovenfor nævnt af gen-
nemgang af sikkerhed og skydningens grundprincip-
per. Herefter får deltagerne prøveskud, inden de kan 
konkurrere indbyrdes. Riffelskydning foregår udeluk-
kende på cal. 22.

Varighed: ca 1½ time.
Pris: kr. 175,- per person 

Firma Events
Riffel arrangement (Kun cal. 22)
Skydning består af gennemgang af sikkerhed og 
grundprincipper, hvorefter deltagerne efter nogle prø-
veskud konkurrerer indbyrdes. 

Varighed: ca 1½ time.
Pris: kr. 175,- per person 

Pistolarrangement (Kun cal. 22)
Skydningen består af gennemgang af sikkerhed og 
grundprincipper, hvorefter deltagerne efter nogle prø-
veskud konkurrerer indbyrdes. 

Varighed: ca 1½ time.
Pris: kr. 175,- per person

se hjemmesiden www.dsbasf.dk 
for mere info

se hjemmesiden www.dsbasf.dk 
for mere info

se hjemmesiden www.dsbasf.dk 
for mere info

Hvem er vi ?
Skytteklubben DSB/ASF er ret ny, stiftet i 1975. 
Den er opstået ved sammenlægning af to ældre 
klubber: Århus Skytte Forening, (ASF) fra 1942 
og DSB Skytteklub (DSB) fra 1948. 
DSB/ASF er Danmarks største skytteforening 
med over 400 medlemmer.
Vi deltager i alle skiveskydningsdiscipliner, på 
både gevær og pistol.

Vi har medlemmer fra 8 år til over 80 år.

Ungdomsafdelingen, er for skytter fra 7 til 17 år. 
Seniorafdelingen, er for skytter fra 17 til 55 år.
Veteranafdelingen, er for skytter fra 55 og opefter.

Klubben er medlem af 4 idrætsorganisationer:

DGI Skydning

Dansk Skytte Union

Jernbane Fritid

Dansk Handicap Forbund
 

Kontakt os
Har du lyst til at prøve at skyde eller har lyst til at 
udnytte klubens tilbud vedrørenede Polterabend 
eller firma arrangementer kan du kontakte: 

Formanden Finn Danielsen 
formanden2014@dsbasf.dk

Næstformand Morten L. Hansen 
næstformanden2014@dsbasf.dk

Pistolsektionsformand Anders K. Christensen  
pistol2015@dsbasf.dk

Riffelsektionsformand Kim Christensen 
riffel2014@dsbasf.dk

Kontakt til Polterabend eller firma arrangementer 
Morten L. Hansen 
polterpistol2014@dsbasf.dk

Støtteforening
DSB/ASF har valgt at lave en støtteforening, hvor 
der vil være 3 grupper med forskellige interesse-
sfærer. Vi håber, at flere af vores medlemmer eller 
familier vil bakke op om klubbens arbejde.
Vi skal i 2016 flytte til nye baner, hvor vi får brug 
for hjælp fra vores medlemmer og sponsorer for, 
at vi kan få de optimale forhold i fremtiden.

Bronzemedlemmer 

Sølvmedlemmer

Guldmedlemmer


