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Börja skjuta luftpistol!
Skytte är en individuell sport, faktiskt
en av världens största, med över 75
miljoner aktiva i samtliga grenar. En
del av tjusningen med att hålla på
med skytte är att oavsett om du är
kille eller tjej, ung eller gammal, lång
eller kort, stark eller svag så har du
möjlighet att hålla på med skytte
som idrott. Skytte är dessutom, tillsammans med några andra få idrotter unika med att både 
killar och tjejer tränar och tävlar i samma klass där man deltar på lika villkor. Som skytt kan 
man vara i princip hur ung eller hur gammal som helst. Så länge man kan uppföra sig på ett 
betryggande sätt och ha respekt för vårt idrottsredskap så finns det inga gränser. Många 
föreningar brukar dock sätta en generell gräns på 7 år för luftgevärs- och luftpistolskyttet 
som anses som inkörsporten till skyttet.

I Lycksele pistolskytteklubb bedriver vi luftpistolsskytte
för barn, ungdomar och vuxna. Pistolskytte är en
spännande sport där det gäller att vara säker på hand. 
Barn och ungdomar börjar ofta med att skjuta
luftpistol för att sedan prova en grövre kaliber.

För barn och ungdomar har vi normalt ledarledd
träningstid på tisdagar från klockan 18.00 och efter det finns tid för vuxna att träna. Vi tränar 
då i förutbestämda grupper om fem personer och varje grupp tränar en timma var. Under 
denna timma finns det utbildade ledare och tränare på plats. Pistolen får du låna av oss och 
tavlor och kulor tillhandahåller vi för försäljning.  Under året kommer vi att åka på olika 
tävlingar i länet. Detta är naturligtvis frivilligt. Vi håller till i skjuthallen som ligger i källaren på
idrottshuset på Södermalm. Ingången är på utsidan mot ishallen.

Kostnad för medlemskap finns på vår hemsida, med detta tillkommer kostnaden för kulor och
tavlor som ligger strax över hundra kr. Mer information om hur skyttet går till och vilka regler 
som gäller får man då man kommer till skjuthallen.

Tycker du att det verkar intressant och skulle vilja komma och prova? Hör av dig till oss för att
boka tid. Antingen via mail luftpistol@lyckselepk.se eller telefon 070-556 86 34.

Varmt välkomna!
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