Sæsonopstart i Gørding-Vejrup Skyttekreds d. 1.9. kl. 18:30 – alle er velkomne.
I skytteforeningen træner vi hver tirsdag og torsdag fra kl. 18:30 – 20:00. Hvis du kunne tænke dig at se, hvad skydning
er og hvem vi er, så skal du endelig komme på besøg.
Vi bor i kælderen under Vejrup-Endrup Fritidscenter – du ved, den trappe du kan se fra cafeteriaet, nede af den finder
du os J
Når du kommer ned til os, foregår det på denne måde:
·
Du bliver modtaget af en af vores søde og dygtige frivillige, der byder dig velkommen og fortæller om foreningen
og det at gå til skydning.
·
Du får mulighed for at få en gratis prøveskydning på luft.
·
Træneren finder, alt det udstyr du skal bruge – vi har nemlig alt, du skal ikke medbringe noget.
·
Når du er på plads, hjælper træneren dig i gang, hvad enten du er nybegynder eller du har prøvet at skyde før.
·
Efter endt skydning hjælper træneren dig med at tælle dine skiver op og du kan få en kop kaffe eller en soda
vand og en god snak med de andre, der er i foreningen samme dag som dig.
Det vi i foreningen er vilde med ved skydningen er, at det er en aktivitet for hele familien. Som forældre eller bedsteforældre kan du stå på banen ved siden af dit barn eller barnebarn og lave den samme ting på samme tid – efterfølgende
kan I tælle skiverne op og konkurrere internt, det er altså hyggeligt!
Se mere på vores hjemmeside www.skytteklubben.dk eller vores Facebook-side: Gørding-Vejrup Skyttekreds

Mandagsskydning i Gørding-Vejrup Skyttekreds
for seniorer
Hver mandag fra september til april mødes Gørding-Vejrup Skyttekreds’ +60 hold til et par hyggelige timer med riffelskydning, kaffe og snak – og vi har plads til endnu flere J
·
·

Hvornår?
Hvor?

·

Hvem?

Mandage kl. 14:00 – 16:00 i september – april måned.
I skytteforeningen under Vejrup-Endrup Fritidscenter,
Skolevænget 5, Vejrup, 6740 Bramming.
Alle +60’ere i lokalområdet.

Hvorfor kan skydning være interessant for dig?
Skydning er en idræt for alle. Det er en skånsom aktivitet, og præcision er vigtigere end kondition, men idrætten udfordrer alligevel din balance, din koordination og koncentration. Derfor er skydning en god træning både for krop og
hjerne. Og i Gørding-Vejrup Skyttekreds sætter vi stor pris på det sociale og fællesskabet, så snakken og kaffen i efter
skydningen, er en vigtig en del af vores mandagstræning.
Hvordan foregår det?
Vi mødes hver mandag kl. 14:00 – 16:00 i foreningens lokaler, der ligger i kælderen under Vejrup-Endrup Fritidscenter.
Vi starter med en kort snak og med at hjælpe nye, interesserede i gang, herefter skyder vi 25 skud med riffel. Når vi har
skudt, hjælper vi hinanden med at tælle skiver op, og så slutter vi af med en god snak, kaffe og kage.
Hvad nu og har du spørgsmål?
Hvis du har lyst til at komme og prøve at skyde, så kom ned i skytteforeningen en mandag kl. 14:00 i september – april
måned. Den første gang får du en gratis prøve gang, så du kan se, om det er noget for dig.
Hvis du har spørgsmål inden, så er du velkommen til at kontakte Tovholder for +60 holdet Frode Hansen på telefon
5097 3900.
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