
Velkommen til Åpen dag - Gjøvik Pistolklubb

Skyting er en spennende, utfordrende og veldig morsom hobby som passer for alle.

Lørdag 9. oktober inviterer Gjøvik Pistolklubb til Åpen Dag på skytebanen for å vise fram hva vi holder på med,

og la interesserte få teste litt selv og høre mer om aktivitetstilbudet vårt.

Vi starter kl. 10:00, og har mulighet til å drive på til kl. 17:00 denne dagen.

Gjøvik Pistolklubb ble etablert i 1967 og har drøyt 200 medlemmer som er aktive i større eller mindre grad.

Klubben har et veldig hyggelig, inkluderende og bra miljø, og det er plass til alle uansett ambisjonsnivå. Her

finner du alt fra landslagsutøvere til de som kommer på banen mest for å drikke kaffe og være sosiale (og det

meste i mellom).

Klubben har organiserte treninger, arrangerer stevner og avholder ulike kurs.

Vi har flere ulike undergrupper og på dette arrangementet vil følgende aktiviteter bli vist fram med mulighet

for å prøve selv:

- Baneskyting / Presisjon. Foregår på 25 meters bane på presisjons-skiver og duell-skiver

- Cowboy Action Shooting (CAS) / Western Skyting. Her skytes på stålmål, så man får feedback

momentant om man treffer eller bommer. Familievennlig, da barn under 12 år deltar. Obligatorisk

med antrekk tilsvarende det som ble brukt i det ville vesten.

- Svartkrutt. Veldig mye forskjellige munnlader-våpen, det vil si våpen som lades via munningen.

Dette kan være rifler, hagler, pistoler og revolvere. Tennmekanismer kan være perkusjon, flintlås

eller luntelås. Det er også klasser for patronvåpen som lades med svartkrutt.

- Feltskyting. Varierende blinker med varierende skyteavstander

- PPC (Precision Pistol Competition, tidligere Practical Police Course)

- Dynamisk Sportsskyting/IPSC. Verdens største skytesport - balanserer presisjon, kraft og hurtighet

for å treffe mål av ulik vanskelighetsgrad på kortest mulig tid.

Sikkerhet er ekstremt viktig når det kommer til skyting, så klubben vil stille med erfarent personell som vil

guide deg på en sikker måte på de forskjellige "stasjonene" - for at du skal få se hva dette dreier seg om, og ikke

minst kunne teste selv - dersom du har lyst!

Vi vil ha åpen kiosk, hvor du kan få kjøpt mineralvann, pølser, vafler, kaffe og kanskje en sjokoladebit eller 4. Ta

gjerne med hørselvern og briller, men det vil også bli mulighet for å kjøpe eller låne dette på banen.

Arrangementet er gratis for deg som kommer på besøk, og våpen og ammunisjon vil bli stilt til rådighet av

klubben og medlemmer, men vi setter veldig pris på om du melder din ankomst i forkant til epostadr.

kurs@gjovikpk.com (merk eposten med "Åpen dag").

Velkommen til oss!



Utvalgte bilder:


