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PRISER 2020 
Hanebjerg Skyttecenter 

 
Prismodel 
 
Tiderne på Hanebjerg er opdelt i følgende perioder, som prismodellen tager afsæt i: 

• Formiddag kl. 7-12 (9-12 lørdage og søn-/helligdage) 

• Eftermiddag kl. 12-17 

• Aften kl. 17-21 (lørdage 17-20) 
 
Der betales for leje af et fast antal pladser eller et helt baneafsnit for et eller flere faste tidsrum. 
Der forbeholdes ret til aflysninger pga. vedligehold, kursusafholdelse, stævneafholdelse og 
myndighedsforhold.  Der pålægges ikke moms, da vi er en forening. 
 
Træningstider, stævner og enkeltstående arrangementer 
 

Formiddagstræning 500 kr. 

Eftermiddagstræning 500 kr. 

Aftentræning 500 kr. 

Hel dag 1.500 kr. 

 
Prisen dækker: 

• Et baneafsnit på 5 standpladser på riffelbanerne 50m, 200m eller 100m/300m 

• Et baneafsnit på 10 standpladser på Store Pistolbane/15 standpladser på Lille Pistolbane 

• En af følgende terræntræningspladser T1, T2, T3, T4 og T5 

• Anvendelse af en pistolbane, 200m eller 300m banen til terræntræning (kun efter aftale) 
 
Priseksempler: 

1. En sommersæson (apr-jun + aug-sept, evt. inkl. juli) dækker ca. 20 faste aftener, hvorfor 
fast aftentræningstid i sæsonen koster kr. 10.000. Dog kan medlemmer af 
Skydebaneforeningen Nordsjælland få en ’foreningspakke’ med en ugentlig træningsaften 
for kr. 3.000. Er der behov for vintertræning/sommerferietræning, kontakt os venligst. 

2. De 10 standpladser med fungerende selvmarkerende skiver på 300m eller på almindelig 
100m indskydning koster 2*3*500 kr. = 3.000 for en hel stævnedag 

3. Hele Store Pistolbane koster 2*3*500kr. = 3.000 kr. for en hele stævnedag 
4. Hele 200m banen koster 4*3*500kr. = 6.000 kr. for en hele stævnedag 
5. 30 standpladser på 50m banen koster 6*3*500 kr. = 9.000 kr. for en hel stævnedag 
6. Hele 300m banen (20 standpladser til 100m) til f.eks. jagtskydning, kr. 2.000 for en 

formiddag eller aften. 
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Enkeltskytter/årskort/jagttegnslærere 
 

Årskort for skytter 600 kr. pr. person pr. år inkl. nøgle 

Jagttegnslærerkort 1.500 kr. pr. person inkl. nøgle til riffelbaner 
Gælder for jagttegnslærer samt en elev ad gangen 

 
Enkeltskytter kan indløse årskort til banerne inkl. adgangsnøgle pr. nedenstående inddeling:  

• 50m, 200m og 300m baner (riffelskydning)  

• 25m og terræntræningspladser (pistolskydning og i helt særlige tilfælde rifler)  
 
Bemærk, at årskortet er personligt og må kun anvendes til adgang for ihændehaver af nøgle med 
mindre andet aftales. Misbrug af årskort medfører udelukkelse og inddragelse af nøgle. Skytten 
skal godkendes af formand (v. skytteforening) eller af nærmeste overordnede (v. militær, politi 
etc.). Der udstedes ikke årskort til jægere. 
 
Skytte skal selv medbringe indstiksskiver/plaster på baner uden selvmarkerende skiver. Ved brug 
af terrænbaner skal der desuden medbringes skivefødder. Brugte skiver, ødelagte skivefødder 
samt andet affald skal bortskaffes ved egen foranstaltning. 
 
Lokaler, overnatning, våbenskabe mm.:  
 

Møde- og 
undervisningslokaler 

400 kr. pr. dag 

Cafeteria med 60 
siddepladser 

600 kr. pr. dag 

Køkken m. køl, ovn, service 1.000 kr. pr. dag 

Overnatning på lejrskolen 150 kr. pr. seng pr. døgn inkl. dyne/pude samt rent og friskt 
sengelinned og håndklæde inkl. bademulighed 

Camping 50 kr. pr. person pr. døgn. Strøm 25 kr. pr. enhed pr. døgn 

Hele Hanebjerg 
Skyttecenter 

10.000 kr. pr. døgn inkl. alle baner, køkken og cafeteria etc. 

Skab i våbenkælder 500 kr. pr. skab pr. år (klædeskabsstørrelse/store stålskabe) 
250 kr. pr. skab pr. år (små pistolbokse) 

Øvrige skabe 300 kr. pr. skab pr. år (klædeskabsstørrelse) 
150 kr. pr. skab pr. år (køkkenskabsstørrelse) 

Opbevaringsrum Efter aftale (diverse rum forefindes i Store Pistolhus, på 50m banen, 
i garagen, hovedbygningen etc.) 

Opstilling af egen container 2.000 kr. pr. container pr. år 

 
Der kan udarbejdes særlig pris for store arrangementer, stævner eller ved faste aftaler. For 
spørgsmål om priser kontakt bookingen på booking@hanebjergskyttecenter.dk. Fakturering sker 
direkte via din email eller EAN. Der refunderes ikke til foreninger, der har ’foreningspakke’ for 
aflysninger pga. vejrlig, stævner, myndighedsforhold og uforudsete hændelser. 
 

Med venlig hilsen 
Skydebaneforeningen Nordsjælland | Hanebjerg Skyttecenter 
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