
Århus Riffel Skytteklub, Randers Skyttekreds og DSB/ASF i samarbejde 
med DGI Østjylland og Elite Århus etablerer fælles trænings muligheder 
for alle øvede pistol og riffel skytter i Østjylland. 
 
Har du lyst til at skyde med fast træner og sammen med skytter fra andre klubber, ikke som 
konkurrence men som træning for at nå længere, så er her et nyt tilbud. 
I efteråret 2020 etablerer vi et træningstilbud, hvor vi ansætter en fast træner, med faste trænings 
tider med base i Skytternes Hus og Vestereng skydebaner. 
 
Tilbuddet etableres både for Riffel og Pistol Skytter, og der er ikke krav om medlemskab af nogen 
speciel forening. Du kan således deltage uden nyt medlemskab, og til stævner og hold 
konkurrencer vil du fortsat skyde for din nuværende klub. 
 
Vi planlægger to ugentlige trænings aftener fra  

 Børn og unge fra 9-20 år og foregå fra 16.00 - 18.15.  

 Skytter fra 18-90 år og foregår fra 18.45 – 21.30. Denne gruppe deles i 2 med forskellige 
kriterier.  

 
Riffelskytter træner mandag og onsdag 
Pistolskytter træner tirsdag og torsdag 
 
Træningen vil blive tilrettelagt for et samlet træningshold. 
 
Vi giver mulighed for: 

 Træning med fast og uddannet træner 

 Flere skytter med samme passion som dig 

 Fagligt trænings miljø 

 Fysisk træning indgår i programmet 
 
Du kommer med: 

 Viljen til at ville, også når det er svært 

 Ammunition, våben og udstyr 

 Åbenhed, smil og godt humør 
 
Udbytte 

 Bedre skydeteknik og resultater 

 Nye kammerater fra andre klubber 
 
Formålet med initiativet er at fastholde vores skytter længere, ved at give en fokuseret træning 
samt at stimulerer flere til at skyde og deltage i flere discipliner. 
 
Tilmelding kan ske hele året og alle er som nævnt velkomne.  
Vi kan disponere med op til 26 skytter hver gang. 
 
Tilmelding sker til Finn Danielsen, finn@fiber.dk  
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