Din Personlige skytebane?









Hva hvis du hvilken som helst dag kan låse deg inn på en skytebane og trene med rifle/ pistol uten å ha
tilskuere? Kunne gå en dag du hadde tid og lyst. Uten å tenke på treningsansvarlige etc for at du skulle
få skyte litt. Å kunne gå når DU hadde tid og lyst!
Hva hvis du kunne få den treningen du hadde skjøvet ut i tid fordi skytetidene til ditt nærmeste skytterlag
ikke passet DIN travle hverdag?
Hva hvis du kunne trene litt i ro og mak på DINE premisser og når det passer DEG? Og ikke bare noen
obligatoriske treningsskudd rett før storviltprøven måtte avlegges.
Kunne dra på banen og skyte inn den kikkerten du ikke var sikker på om gikk slik den skulle midt i jakta.
Og teste i benk for å være sikker på at den oppførte seg slik den skal.
At det på denne banen var innskytingsbenker og Chronograf slik at du kunne teste hvordan din ny-ladede
ammunisjon oppførte seg i praksis. Om den virkelig hadde den supersamlingen du håpet.
Du kunne skyte innendørs på oppvarmet bane og se dine treff digitalt, og nippe til en kaffe?
At du kunne trene så ofte du ville for å kunne ta ut ditt ytterste potensiale som konkurranse-skytter?

DENNE BANEN FINNES NÅ!!
MELD DEG INN SOM PERSONMEDLEM I SKYTESENTERET, OG FÅ TILGANG PÅ LANDETS BESTE OG MEST
MODERNE BANEANLEGG TIL KUN KR 1500 I ÅRET. Uten innskudd!
PISTOL:

40 standplasser til 25 meter grovpistol under tak, pluss utendørs båser til felt og dynamisk skyting.

RIFLE:

Komplett 12 skivers 100m riflebane, med elektroniske skiver, samt bane med løpende elg.

1. Alle skivemonitorene er basert på at skytterne kjøper egne chipkort hvor det trekkes
ett skudd pr treff i blinken.
2. Anlegget er tilnærmet helautomatisert. Og starter opp varsellys etc ved innpassering.
3. 3 innskytingsbenker for optimal innskyting av våpen og ammunisjon.
4. Stor parkerings plass, kiosk/medlemslokale for sosialt samvær med likesinnede.

Hvordan få tilgang til din personlige skytebane?




Bli personmedlem ved å sende mail til: post@leilighetshotellet.com, eller per@perigon.no
Betale en årlig kontingent på kr 1.500.- ( ikke noe innskudd eller kjøp av aksje som tidligere )
Inneha gyldig våpenkort for rifle eller pistol. ( du får kun tilgang på de baner du har våpenkort for)
Tatt vårt gratis sikkerhets og standplass leder kurs. For å benytte anlegget på en sikker og forsvarlig måte.

For spørsmål eller kontakt: per@perigon.no tlf 91686186 / post@leilighetshotellet.com tlf 47686666

