
  

Spørgsmål og svar  

  

Her får du svar på de spørgsmål om skydning, vi oftest bliver stillet i Postens Skytteforening Odense.  

Vil du vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os pr. telefon eller e-mail.  

Hvor holder I til?   
Foreningens adresse er Postens Skytteforening,  
Dannebrogsgade nr. 2, 5000 Odense C. (I Kælderen).  

Hvor lang er sæsonen?   Det er sæson for skydning fra januar til juni samt fra 

august til december. Kontingentåret går fra 01/01 - 
31/12  

Hvornår har I åbent?  

 

Der er skydning for riffel og pistol tirsdag kl. 19.00-
21.00, torsdag 19:00-21:00 og lørdag 11:00-15:00. Vi 
holder lukket i sidste halvdel af december og hele juli og 
august måned.  

Skal jeg melde mig ind ved sæsonens 

start?  

 Nej, du kan begynde, hvornår du vil. Træningen er 

individuel. Ved indmeldelse skal du udfylde en SKV 6. 
(Vandelsgodkendelse) 

Hvad koster det?   Årskontingentet kr. 250,-.    
Herudover betaler man for skiver og patroner.  

15 kroner for skiver.  
45 kroner for en æske kaliber 22 patroner. 

85 kroner for en æske 9 mm patroner og  

95 kroner for en æske kaliber 38 patroner  

Skal jeg selv købe udstyr?   Nej, du kan låne alt udstyr gratis.  

Kan jeg købe mit eget udstyr?   Gevær kan erhverves ved medlemskab men pistol skal 
man være medlem i 2 år samt have skudt jævnligt   

Hvad skydes der med?   Vi skyder med riffel og pistol kaliber 22.       
Endvidere kan man, efter aflagt prøve (200 point 5 
gange) skyde grov-revolver/pistol.  

Hvor gammel skal jeg være?   Vi har ingen aldersgrænse. Du skal blot være stor nok til 
at håndtere riflen/pistolen forsvarligt.  

Kommer vi til stævner?   Vi deltager i forskellige pistolterrænstævner. 

Kan man skyde på andre distancer?   Ja. Vi låner forsvarets skydebaner i Langesø og Aborg i 
Assens, hvor vi skyder 50, 100 og 200 meter.   

Må man prøve først?   Ja, selvfølgelig må du prøve at skyde en gang før du 
melder dig ind.   

  


