
 

 

Skydning er for alle. 

Alle er velkomne og ligegyldigt hvad du 

ønsker at få ud af det.  

Om det er at komme til konkurrencer, få nye 

venner eller bare for sjovt, så er der plads til alle, 

i Struer Skytteforening. 

 

 

 

 

Har du lyst til, at prøve kræfter med skydning, 

så er du meget velkommen i Struer Skyttekreds. 

 

 

 

  

Hvem er vi? 

Om os 

Struer Skyttekreds er grundlagt i 1863. 

Foreningens formål er ved skydning som idræt 

og andet kulturelt virke, at fremme denne 

sport og det folkelige foreningsarbejde. 

Vi har Pistol- og Riffelskytter i alle aldre og 

værner om foreningslivet. 

Vi er stolte af vores klubhus som har nogle fine 

baner og en dejlig beliggenhed, som vi 

anvender hele året til at skyde på 25, 50, 100 

og 200 meter baner. 

Vi skyder hele sommeren hver tirsdag fra 15-

18 på Vralden, Havnevej 24 i Struer og 

vinterhalvåret i kælderen på Limfjordsskolen. 

Du behøver ikke komme kl 15 eller blive til kl 

18. 

Du kommer som det passer dig, skyder, eller 

evt. sidder og snakker og hygger med de andre 

skytter.  

Kontakt os:  Poul-Erik Hansen 50944077 

                       

 

 Struer Skytteforening. 

Havndegade 24 / Udendørs 

Drøwten 1 / Indendørs 

7600 Struer 
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Børneskytter. 



 

Skydning er liggende om sommeren og 

stående om vinteren. Vi skyder med kaliber 

22lr rifler på computerskiver om tirsdagen. 

  Har du specielle behov, så kan du enten ringe i 

forvejen eller sige det til skydelederen, så vil vi 

hjælpe til, så disse behov vil blive tilgodeset 

Der er ingen alderskrav, men 

du skal kunne forstå og følge 

simple sikkerheds anvisninger. 

Du vil blive forklaret og 

instrueret i sikkerhed, så alt 

foregår sikkert, så sjov og 

hygge kan være i fokus og der 

er nogen sammen med dig hele 

tiden. 

  

 

 Skydning kræver koncentration og ting som 

åndedræt, stilling og aftrækket er vigtige. 

 Det vil vi naturligvis hjælpe dig med og tage det 

stille og roligt i dit tempo og det er noget du 

lærer over noget tid og du vil næsten fra gang til 

gang, især i begyndelsen se du bliver bedre. 

Du vil udover, at se din skydning bliver bedre 

også kunne bruge denne koncentration og 

fokusering i skolen og når du spiller spil og mange 

andre situationer 

Er man medlem, så er man også meget 

velkommen torsdage fra 18.00-21.00 og søndage 

10.00-12.00. 

 

Søndage er altid på Vralden, Havnevej 24.  

Disse dage er normale klubdage med alle former 

for skydning og der skyder på papskiver. 

 

Der vil altid være en der kan enten gå med ud og 

skyde de første gange eller skyde sammen med 

dig. 

Alt efter din alder, vil du få en med hver gang 

eller en udpeges til, at hjælpe dig med 

skydningen, så du kommer ikke til, at stå alene 

med spørgsmål eller føle dig alene. 

 

 


