
Skydning er for alle.  

Det er flest mænd der vælger skydning, men heldigvis 

får vi flere og flere kvinder, så som kvinde, skal du  

bestemt ikke holde dig tilbage. 

Desuden skyder kvinder ofte bedre end mænd og synes 

det er lige så sjovt 

 

 

 

 

 

 

De pistoler vi skyder med, er enten konkurrence 

pistoler eller ganske almindelige pistoler/revolvere. 

Riflerne er normale banerifler og til langdistance er det 

rifler i chassis og med kikkerter. Riflerne med kikkert er 

privat ejede, men baneriflerne har klubben og 

dem kan du låne. 

Udendørs sæsonen er fra 1/4-31/10 og der kan 

skydes 25, 50, 100 og 200 meter. Vil du på et tidspunkt 

skyde længere, så kan du næsten sikkert følges med og 

tage til Ulfborg og skyde 600 meter. 

Indendørs sæsonen er fra 1/10-31/3 og der skydes  

på 15 meter på Limfjordsskolen, men ALLE søndage 

året rundt skydes der på Vralden fra 10-12. 

 

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, torsdag 19-21 på Vralden, Havnevej 24 i 

Struer og vinterhalvåret i kælderen på 

Limfjordsskolen. Vi skyder hele året på Vrald 

Odde hver søndag 10-12. 

Du kommer som det passer dig, skyder, eller 

evt. sidder og snakker og hygger med de andre 

skytter.  

Kontakt til :   

Kristian mobil 40261641 

 Jackie mobil  26343729 

 

 

 Struer Skytteforening. 

Havndegade 24 / Udendørs 

Drøwten 1 / Indendørs 

7600 Struer 
  

   

 

 

Struer 
Skytteforening. 

 

 



Har du lyst til, at prøve kræfter med skydning, 

så er der rig mulighed her i Struer by. 

Vi har mange skydebaner nede ved havnen på 

Vralden, Havnevej 24 og der kan skydes med 

næsten alle former for våben og de fleste 

former for skydning i Danmark. F.eks. Pistoler, 

Revolvere, Rifler, IPSC, Cowboy Action, 

Sortkrudt og Militær Historisk skydning. 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste bliver grebet af skydning, når de først 

prøver det og mange vil helt sikkert prøve det 

igen og ender på sigt ofte med at ville have sit 

eget våben.   

 

  Der er plads til alle, lige meget hvad du ønsker at få 

ud af det, hvad dit køn er eller hvad du hedder. 

Blot skal du overholde sikkerhedsreglerne, så det er 

sjovt og sikkert for alle.  

 

Du vil de første gange, blive hjulpet af en instruktør, 

hvor du får forklaret de grundlæggende ting og 

undervisning i det valgte våben. Instruktøren følger 

med ud på banen og står der sammen med dig. 

 

 

 

 

 

 

 

Har du nogle udfordringer, vi skal 

tage hensyn til eller hjælpe med, så 

skal vi gøre vores ypperste for, at du 

vil føle dig velkommen og en del af 

et fællesskab. 

  

Skydning er en sport, der kræver koncentration    

og fokus, det vil du lære hen ad vejen og 

hurtigt  se og føle en forbedring. Den 

koncentration og fokus kan du bruge mange 

steder i hverdagen, så som skole og 

uddannelse. 

 

 

 

 

Det er flest mænd der vælger skydning, men   

heldigvis får vi flere og flere kvinder, så som 

kvinde, skal du bestemt ikke holde dig tilbage. 

Desuden skyder kvinder ofte bedre end mænd 

og synes det er lige så sjovt. 

 


