
 

 

 

 

 

 

Besøg vores hjemmeside på http://www.oelstykke-skytteforening.dk/  

og på  https://www.facebook.com/skytte3650 husk at give os en  

(man behøver ikke en facebook konto for at se foreningens facebookside) 

  

http://www.oelstykke-skytteforening.dk/
https://www.facebook.com/skytte3650


Hvornår skydes der? 
Husk altid at se opdateret kalender på hjemmesiden 

http://www.oelstykke-skytteforening.dk/kalender/aktivitetskalender.html 

15M Vintersæson (cirka primo oktober til ultimo marts): 

15 meter riffel børn og juniorer:  Torsdage fra kl. 18.30 til 21.00 

15 meter luftgevær for børn og juniorer: Tirsdage fra kl. 16.30 til ca 18.00 

15 meter riffel voksne:   Tirsdage fra kl. 19.00 til 21.30 

15 meter Pistol:   Tirsdage fra kl. 19.00 til 21.30 

50M Sommersæson (cirka primo april til ultimo september):  

Riffel & Pistol   Torsdage fra kl.18.30 

Hanebjerg Skyttecenter.  

Vejen til Toppen 

Ølstykke Skytteforening udbyder træning for de riffel skytter der ønsker at opnå mere 

med deres træning. Denne ”Vejen til Toppen” foregår mandage fra kl. 17.15 til kl. 

18.30. Der betales forud for at deltage i denne træning. Mere information fås ved at 

kontakte en træner i klubben. 

Hvad er kontingent? 
Indmeldelsesgebyr:  kr.   25.00 

Børn/juniorer årligt: op til 17 år kr. 450.00 

Voksne årligt: fra 18 år - kr. 600.00 

Hvornår starter og slutter en 

sæson? 
Et årligt kontingent i Ølstykke Skytteforening gælder for en sæson der er fra 1 

oktober til 30 september. 

Der betales fuldt kontingent uanset hvornår i sæsonen man melder sig ind, dog 

undtaget er medlemmer der melder sig ind efter introforløb lige efter sommerferien; 

de betaler kontingent for det kommende år og ikke for det igangværende. 

  

http://www.oelstykke-skytteforening.dk/kalender/aktivitetskalender.html


Hvordan bliver jeg medlem? 

Allerede Skytte i anden skytteforening? 

Er du allerede Skytte finder du vores indmeldelses blanket på vores hjemmeside 

http://www.oelstykke-skytteforening.dk/nyt-medlem.html under ”Nyt Medlem” som 

du udfylder og medbringer til en skydeaften. Medbring gerne kontanter til betaling af 

kontingent. 

Ny Skytte? 

Vi holder jævnligt Introduktionsaften for nye skytter. Læs mere på vores hjemmeside 

under ”Nyt Medlem”. Benyt gerne vores kontakt formular hvis du har spørgsmål til 

vores Introduktions forløb. 

Hvad koster en skydning? 

Riffel 

Børn/Junior: 

Træningspas = Kr. 25,00 

Cal. 22.   25 skud + 6 skiver = Kr. 25,00 

Voksen = Kr. 30,00 

6 stk. skiver = Kr.10,00 

Riffel 200/300 M 6,5 mm pr. serie 20 skud børn/junior og voksne Kr.125,00 

Børn/Junior: 

Luft:   25 skud + 6 skiver = Kr.25,00 

Voksen = Kr. 30,00 

6 stk. skiver = Kr.10,00 

Pistol 

Cal. 22.  50 skud + 7 skiver = Kr.60,00 

7 stk. skiver = Kr.15,00 

Baneleje 25M = Kr. 40,00 

GrovPistol (kun på 25M) 
9 mm. 50 skud = Kr.140,00 

38 spec. 50 skud = Kr.165,00 

357 mag. 50 skud = Kr.190,00 

http://www.oelstykke-skytteforening.dk/nyt-medlem.html


Hvor mange gange kan jeg skyde uden at betale grundkontingent for 

medlemskab? 
Der kan afvikles op til 3 skydninger i forbindelse med introduktionsforløb uden 

medlemskab. Medlemskabet er en nødvendighed i henhold til forsikring og politi 

godkendelse. 

SKV6 Godkendelse 

Fra 1. juli 2018 skal medlemmer over 15 år, der skal have overladt våben til brug i 

foreningen (både andre medlemmers våben og foreningens våben) være godkendt af 

politiet ved en SKV6 godkendelse. 

Får du afslag eller får du tilbagekaldt en allerede udstedt godkendelse, underretter 

politiet skytteforeningen. 

Hvor meget er en skydeserie? 

Gevær cal .22 / Luftriffel på 15 meter: 5 prøveskud + 20 gældende skud. 

Luftpistol 15m: 5 prøveskud + 30 gældende skud. Denne disciplin kræver men er 

fyldt 12 år. 

Gevær 50m: 5 prøve- og 20 gældende skud. 

I hvilken klasse skyder jeg? 
Man skyder efter alder: 

Børne klassegruppe op til 13 år. 

Junior klassegruppe fra 14 — 16 år. 

Voksen klassegruppe fra 17 år. 

Senior klassegruppe fra 60 år. 

Fri klassegruppe fra 25 år. 

  



Hvor mange klasseniveauer er der? 
Børneklasse 1, 2, 3 og 4. 

Junior klasse 1 og 2. 

Stilling klasse 1, 2, 3 og 4.  

Åben klasse 1, 2, og 3.  

Senior klasse 1, 2 og 3 

FRI kun en klasse 

Hvem kører jeg med ud til stævner? 
Man møder op i Skytteforeningens lokaler på aftalt tidspunkt. Herefter køre den 

våbenansvarlige samt forældre sammen til den aktuelle konkurrence. 

Ved hvilke stævner skal jeg selv betale indskud? 
Ved stævner, Landsdelsmesterskabet og Klubmesterskabet betaler skytten selv 

indskud for deltagelse. 

Foreningen betaler hele indskuddet for udtagne skytter ved Landsdelsturneringen for 

hold og Danmarks Mesterskabet. 

Hvordan bliver jeg tilmeldt et stævne? 
Foreningen informerer skytterne om aktuelle stævner via holdsport og riffelkalender 

på hjemmesiden http://www.oelstykke-skytteforening.dk/kalender/riffel-

kalender.html . 

Tilmelding foregår på skydeaften i klubben og via 

Holdsport.dk. 

Alle foreningsmedlemmer der har betalt 

grundkontingent kan deltage ved stævner og 

konkurrencer. 

  

http://www.oelstykke-skytteforening.dk/kalender/riffel-kalender.html
http://www.oelstykke-skytteforening.dk/kalender/riffel-kalender.html


Hvilke fordele har jeg som medlem? 
- Mulighed for at deltage i div. stævner, landsdelsturneringer for hold, 

Landsdelsmesterskaber og DM under DGI Skydning samt Klubmesterskaber på både 

15m og 50m. 

- Man får tildelt et skyttenummer så man altid kan holde øje med sit gennemsnit og 

udvikling som skytte. 

- Mulighed for at deltage i stævner under Dansk Skytteunion. 

Skal jeg have mit eget våben/gevær? 
Foreningen udlåner våben/geværerne gratis. De kan ikke lånes med hjem. 

Hvem er trænerne? 
I Ølstykke Skytteforening har vi fokus på at uddanne nye trænere og videreuddanne 

nuværende trænere. 

 

 

 

 

 
David  Mathias  Lauritz 

     

 

 

 

 

 
Louise  André  Preben 

     

 

 

 

 

 

Nikolaj  Bjørn  Nicolai 
     

 

    

Mikkel     
 



Er der klubtøj? 
Ja klubtøj købes og betales via vores webshop her: 

olstykke.sport24team.dk/login/16abfad1-476b88d7  

Størrelse kan prøves i Sport24 butik i Fields. 

Er der sæsonafslutning? 
Ja, når klubmesterskaberne og DM'erne er afviklet. Her overrækkes der præmier, 

pokaler og skyttemærker som er vundet af skytterne i foreningen gennem hele 

sæsonen på 50 og 15 meter. 

 

 

 

 

 

  

https://demant-my.sharepoint.com/personal/nika_dgs_com/Documents/Privat/Ølstykke%20Skytteforening/velkomstfolder/olstykke.sport24team.dk/login/16abfad1-476b88d7


Hvilket udstyr skal jeg købe? 
Som udgangspunkt kan du som skytte låne alt udstyr i foreningen. 

 Men som start er det rart at have sine egne høreværn og en klap, og det er udstyr 

man vil have glæde af i mange år frem. 

 

 

 

 

Dette udstyr kan handles på netbutikker: 

www.skyttebutik.dk 

www.skytteudstyr.dk 

www.skytteudstyr.com 

www.lillebaeltskytteudstyr.dk 

Ølstykke Skytteforening har ingen præferencer eller rabat koder ved de ovenstående 

så man kan frit vælge i hvilken butik man ønsker at handle. 

 

 

 

 

 

http://www.skyttebutik.dk/
http://www.skytteudstyr.dk/
http://www.skytteudstyr.com/
http://www.lillebaeltskytteudstyr.dk/

