
SÅ ÅBNER SSV FLUGTSKYDNINGSBANEN IGEN. 

MEN I MEGET BEGRÆNSET OMFANG. 

 

Bestyrelsen I SSV har besluttet at åbne skydebanen igen, men dog i stærkt 

begrænset omfang. 

Det betyder, at vi åbner tirsdag den 5/5 2020 – men desværre må vi maks. være 10 

personer på baneanlægget ad gangen. 

Vi har derfor besluttet, at der på en skydedag kan være 3 hold af 10 personer – 

dvs. 30 personer på én dag. 

Holdene bliver delt ind således at: 

1. Hold skyder fra kl. 16.00 – 17.30 

2. Hold skyder fra kl. 17.45 – 19.15 

3. Hold skyder fra kl. 19.30 – 21.00 

VIGTIGT: 

Så snart 1. Hold er færdig med at skyde skal man gå til sin bil og køre væk fra 

anlægget, så Hold 2 kan ankomme og begynde at skyde. 

Det samme naturligvis når Hold 2 er færdig med at skyde skal man forlade 

anlægget så Hold 3 kan ankomme og gå i gang med at skyde 

 

På alle 3 Hold vil der være en ansvarlig instruktør, som ligeledes kan betjene 

maskinerne og sætte lerduer på kortet. 

 

Hytten er lukket, så alt foregår udendørs. 

 

Der vil ikke være mulighed for at købe øl/vand/pølser mv. ligesom der ikke sælges 

patroner, så medbring endelig Jeres eget grej inkl. patroner. 

 

 



Hvordan skal man tilmelde sig: 

Gå ind på hjemmesiden www.ssvflugt.dk og send en mail til Formanden –  

eller gå på Facebook ”SSV Flugtskydningsforening” og tilmeld dig der. 

Adgang til skydebanen er kun for medlemmer af Suldrup, Støvring eller Veggerby 

Jagtforeninger, så når I tilmelder skal I skrive: 

• Navn, mobilnummer, hvornår du vil skyde og hvilken jagtforening du er 

medlem af. 

• Tilmelding senest mandag den 4/5 kl. 12 – efter først til mølle-princippet. 

• Du vil senest mandag aften modtage en SMS om du skal komme og hvad 

hold du er på. 

 

Lige nu ved vi ikke hvad der sker efter den 10/5, hvor Statsministeren vil 

fremlægge en plan for den kommende åbning af Danmark – vi håber selvfølgelig 

på, at vi kommer til at åbne banen igen i større udstrækning. 

Mere herom når vi ved noget. 

 

NU GÅR VI I GANG SOM VI NU KAN – OG DET VIGTIGSTE AF ALT ER, AT VI PASSER 

PÅ HINANDEN, HOLDER GOD AFSTAND OG ISÆR NÅR i ER FÆRDIGE MED AT 

SKYDE, SÅ SKAL I FORLADE ANLÆGGET SÅ NÆSTE HOLD KAN KOMME TIL. 

 

http://www.ssvflugt.dk/

