
Finpuds dine skydefærdigheder med Hærens Finskytter! 

Jæger du med riffel og kunne du tænke dig at blive udfordret på dine skydefærdigheder? Så tilmeld 

dig en spændende dag på Ulfborg Skyttecenter med undervisning, træning og skydninger med nogle 

af Hærens og verdens bedste finskytter og største våbennørder!  

Alt overskuddet går ubeskåret til CoolUnite fondens arbejde for sygdomsramte og udsatte børn i 

forbindelse med GT Motors A/S deltagelse i SuperDysten 2022. Se mere om GT’s indsamling på 

www.gtmotors.dk/gtsamlerind  

Dato:   mandag d. 10. oktober 2022 fra 10 - 17 

Adresse:   Ulfborg Skyttecenter, Torstedvej 1, 6990 Ulfborg 

Deltagerantal:  maks. 20 pladser (ved stor efterspørgsel kan evt. aftales flere hold) 

Deltagerkrav:  Du skal have tilladelse til at føre din riffel 

Medbringes:   Riffel, sigtemidler, vedligeholdelsesmidler, ammunition (min. 100 

patroner), praktisk tøj alt efter vejret. 

Pris for deltagelse:  3.000 kr. pr. jæger (med mulighed for et donationsbevis til virksomhedens 

regnskab) 

Program for dagen: 

10.00-10.30 Velkommen og fælles introduktion til dagen, introduktion af deltagerne samt 

undervisere 

10.30-13.00 Undervisning og skydning 

13.00-13.30 Frokost (inkluderet – specielle dietræer forhold meddeles arrangøren) 

13.30-16.45 Diverse skydninger 

16.45-17.00 Tak for i dag 

Med Ulfborg Skyttecenters feltbane på både 300 m og 600 m, har vi mulighed for skydninger over 

større afstande. Til frokost vil arrangøren være vært for grillpølser, ligesom der vil være snacks og 

drikkevare i løbet af hele dagen, så vi kan holde energiniveauet i top. 

Tilmelding sker ved betaling: Oplys venligst dit fulde navn, telefonnummer og e-mailadresse. 

Betaler du for flere ønskes kontaktoplysninger på alle deltagere. Tak for din interesse og vi glæder 

os til en spændende dag i dit selskab! 

Det med småt: Din betaling for dette arrangement ses som en donation, der udløser adgang til 

arrangementet. Skulle du bliver forhindret i at deltage, skal du være velkommen til at sende en 

anden i dit sted, hvis vedkommende overholder deltagerkrav. Donationen kan ikke returneres og der 

er ingen fortrydelsesret.   

Kontaktperson: Lasse Olsen – 71904909 – lasse@gtmotors.dk 
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