Kirkebækvej 92
8800 Viborg
Telefon 61 60 58 88
(Vinterhalvår)

Finderupvej 50
8800 Viborg
Telefon 61 60 58 88
(Sommerhalvår)

………………………Indskydning af Jagtriffel - 2020

Skydning med Jagtvåben på 100M og 200M banerne beliggende på Finderupvej 50 - Viborg.
Vi har fortsat en begrænset mulighed ved skydning, under hensyntagen til de retningslinjer der er fra
myndighederne og anbefalinger fra DGI og DSkyU.
Det betyder at vi har åbent på følgende tidspunkter:
Uge: 21: Mandag 18/5, tirsdag den 19/5 og onsdag d. 20/5 fra kl. 17.00 til
20.00,
Uge: 37 og efterfølgende uger: Mandage og onsdage fra kl. 16.00 til 19:00.
Tirsdage er for jagtforening og grupper af op til p.t. max 9 personer efter
aftale.
Det skal bemærkes at vi pga. myndighedernes krav nu åbner alle 5 standpladser, dertil må
der være 4 personer i venteområdet, er der flere må man vente i bilen.
Der vil ikke være åbent i vores klubhus, men adgang til toilet og håndvask, samt håndsprit på banen.
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 må gerne 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.
Skydetider vil blive opdateret løbende, efter myndighedernes gældende retningslinjer.
Finderupvej 50
8800 Viborg

Med venlig hilsen
Viborg Skytte Forening

e-mail: mail@viborgskytteforening.dk – WEB: www.viborgskytteforening.dk
Kristian Lund Hansen, formand
Vittrupvej 2, Lånum
7850 Stoholm J
Telefon 21 77 42 83

Erik Balk Mouritsen, næstformand
Telefon 93 52 01 04

Knud Erik Holm, kasserer
Telefon 61 72 36 50

Elsebeth S.T. Kjeldsen, sekretær, riffelafd.
Telefon 30 43 87 11

Bjarne Visgård, pistolafd.
Telefon 20 86 26 78

Erik Skovmand, baneansvarlig
Telefon 20 78 68 02

