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

 

Fra den 3. april 2018 kan vi igen tilbyde indskydning på banerne med elektronisk markering. 

 

Mandage og onsdage i hele april og hele september fra kl. 16.00 til kl.19.00  

Mandage og onsdage i hele maj, juni, juli og hele august fra kl. 17.00 til kl. 

20.00. 

Tirsdage efter forudgående aftaler, primært jagtforeninger og andre foreninger 

i samme tidspunkt på dagen som mandage og onsdage.  

Lørdage den 12. maj og 22. september kl. 10.00 til kl. 15.00.  

Der vil være adgang for alle med gyldigt jagttegn samt våbentilladelse til det medbragte våben. 

Jagttegn og våbentilladelse SKAL forevises til banekommandøren ved ankomst.  

 

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 kan 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. Medlemmerne henter kortet i klublokalet hver gang, før registrering finder sted på banen.   

 

Det skal bemærkes, at der er 5 standpladser. Foreningens medlemmer, der alene har baneskydning 

på 200M som formål, har også adgang til banerne på nævnte tidspunkter. Det er vores erfaring fra 

tidligere, at dette har fungeret meget tilfredsstillende.   

 

Vi ser frem til, at påbegynde Viborg Skytteforenings 9. sæson med elektronisk markering, og hører 

gerne løbende fra interesserede om benyttelse af anlægget.  

 
 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  
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