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Facebook: 
Helsingør Salonskytte forening

HAR DU LYST TIL AT 
PRØVE AT SKYDE

Er du altid velkommen i 
Helsingør Salonskytte Forenings 
skydehal på Blokhusvej 5, hvor 
der både skydes med riffel og 
pistol. Blokhusvej er en sidevej 
til Nordre strandvej. Klubben er 
beliggende nær Højstrup station 
og Sommarivaparken.

Vi har åbent for børn og unge 
onsdage mellem kl. 17-19. Børn 
og unge, som med tiden opnår 
en vis rutine, kan også deltage i 
seniortræningen.

Seniortræningen foregår 
mandag og onsdag kl. 19-21.

Du kan få flere oplysninger på 
tlf. 49 20 06 34 på ovennævnte 
tidspunkter.

KONTAKT OS
Blokhusvej 5

3000 Helsingør
Tlf: 49 20 06 34

Mail: hsf@hsf-skytte.dk

HSF junior skytter til DM i Vingsted



ÅRETS GANG OG 
AKTIVITETER I HSF

I HSF har vi mange aktiviteter 
gennem året. Vores unge lovende 
junior og børne skytter tager til 
ranglisteskydning hver anden 
weekend i efteråret. 

Der bliver afholdt Uno turneringer, 
fugleskydning og bingo, hvor alle 
er velkomne og der er mange gode 
gevinster. Og så står vi bag 
Sommariva kræmmermarked. 
Overskud fra markedet går til 
klubbens store ungdomsarbejde, 
indkøb af nye våben og 
fastholdelse af klubbens lave 
kontingent.

Find mere om Sommariva 
kræmmermarked på Facebook:

Sommariva Kræmmermarked

HVORFOR SKYDNING?

Fordi det at være skytte er meget 
mere end at dyrke sport – du opnår 
mentale færdigheder, skærper dine 
sanser, får selvindsigt og styrke til 
hverdagen – og så er skydning også en 
meget givende idræt, når det drejer 
sig om at udvikle børns 
koncentrationsevne.

 

TAG IMOD ET GODT TILBUD

Og bliv en del af fællesskabet. 
Fællesskabet betyder nemlig, at alle 
der dyrker skydning kan se frem til 
mange gode oplevelser, for skydning 
kan dyrkes hele livet.

Mere info kan findes hos vores to 
hovedorganisationer:

DGI Skydning: www.skytten.dk

Dansk Skytte Union: 
www.skytteunion.dk 

Besøg af pressen
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