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Nytt Sikkerhets-/Nybegynnerkurs 19. august 2020 (K0320) 

Aron Skytterklubb setter opp til nytt sikkerhets-/nybegynnerkurs for nye pistolskyttere. Teorien 
første dag blir holdt hos Åssiden Idrettsforening nede på Åssiden. Ellers holdes kurset på våre 
skytebaner som er på Aronsløkka, Kristian Brenners Vei 140, Drammen samt nede i 
Drammenshallen. 

Kurset består av to intensivkvelder onsdag 19 og torsdag 20.8.2020, fra 17:30 til ca. 22:00, og 
påfølgende 11 skytetreninger fra 18:00 - 21:00, de neste 6 måneder ut ifra oppsatt timeplan. Kurset 
innhold er i hovedsak sikker omgang med håndvåpen, skyte teknikk, kjennskap til lovverket og våpen 
vedlikehold. 

Kurset koster kr. 1.900, (t.o.m. 20 år, 1.150,-) + medlemskap som aspirant. Dette dekker 
kursmateriell, våpenleie og ammunisjon (50 skudd pr. treningskveld) i kurstiden (12 treninger). 
Avgiften betales ved fremmøte første kurskveld, kort foretrekkes.  Fyll inn skjema som ligger på 
følgende link:  

Påmeldings skjema (Kurs→ Sikkerhet & nybegynnerkurs → Påmelding) 

Grunnet stor pågang anbefaler vi at du/dere melder deg/dere på tidligst mulig så vi får reservert plass. 

Medlemskapet koster i 2019: (årsmøtet vedtar hvert år satsene): 

Aspiranter Ut gjeldene år, forbund kr 300,- krets kr 75,- 425,- 

Seniorer: Klubb kr 550,- Forbund kr 300,- Krets kr 75,- 925,- /år 

Pensjonister: Klubb kr 275,- Forbund kr 300,- Krets kr 75,- 650,- /år 

Ungdom/junior: Klubb kr 275,- Fritatt for forbund og krets 275,- /år 

Medlemmene disponerer skytebanene vederlagsfritt, så lenge årsmøtet ikke bestemmer noe annet. 

• 25,- kr for våpenleie på Aronsløkka

• 40,- kr for ammunisjon (50 skudd 22LR).

• 20,- kr for våpenleie i Drammenhallen

• 50,- kr for luftkuler (500 skudd cal. 4,5)

Vi har 20 standplasser på Aronsløkka for 25 og 50 m. 10 standplasser i Drammenshallen for 10 m. 
Begge banene har elektroniske skiver. 

Egentrening på Aronsløkka om man har eget våpen. Drammenshallen er det mulighet ifra slutten av 
august til mai (følger skolekalenderen). Mandager, onsdager, og fredager, fra kl. 18 – 21. 

Er du ungdom under 18 år, er det en fordel om en voksen/foresatt tar kurset sammen med deg. 
Har du spørsmål om kurset eller om hvordan du går videre etter bestått sikkerhetskurs, så kontakt 
undertegnede på e-post kurs@aronsk.no eller telefon 90288288. 

Med vennlig hilsen 

Mikkel Bast 
Trener 
Aron skytterklubb, Drammen 

http://www.aronsk.no/?page_id=4110
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