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Landsdelsforeninger og foreninger kan fremover leje PR-trailere af DGI Skydning. 

Pris for leje af PR-trailer: 

 1 dag koster 500 kr. 

 En weekend eller op til fem hverdage koster 800 kr. 

NB: Enkelte landsdelsforeninger giver tilskud til lejen 

Book en trailer 

Har du spørgsmål - så kontakt: 

 DGI Fyn: Kurt Petersen - kurt.petersen@dgi.dk - mobil: 29 66 05 64  

 DGI Midtjylland: Allan Melby - allan.melby@dgi.dk - mobil: 61 22 35 96  

 DGI Midt- og Vestsjælland: Mikael Green - mikael.green@dgi.dk - mobil: 21 53 57 45   

  

Trailernes placering 

Trailerne står i tre landsdelsforeninger med følgende kontaktpersoner: 

 DGI Vest- og Midtsjælland: Bent F. Hansen - tlf. 6075 0001 - mail: bfh@2bb.dk 

Traileren placeret på Birkede Brovej 11, 4130 Viby Sj. 

 DGI Midtjylland: Hanne Clausen - tlf. 61266277 - mail: hanne.m.clausen@gmail.com 

Traileren placeret på Resenfeldevej 21, 7470 Karup 

 DGI Fyn: Kurt Petersen - mobil: 29660564 - mail: kurt.petersen@dgi.dk  

Trailer placeret hos DGI Fyn, Svendborgvej 337, 5260 Odense S 

  

Traileren indeholder 

Når traileren pakkes ud, dukker et stort telt op i kraftigt materiale. Teltet er otte meter langt, og for enden er der 

monteret tre sæt faldmål. Forrest er der tre standpladsborde med hæve-sænke funktion. 

Traileren indeholder også en stor tv-skærm, hvor man kan vise instruktionsfilm eller billeder. 

Derudover er der en væg, der kan klappes sammen samt en stander til informationsmateriale. 

Trailerens vægt 

Trailerens totalvægt er 1.300 kg, mens den faktiske vægt er 1275 kg inkl. alt tilbehør, men fratrukket våben og 

kompresser. 

Det er låners ansvar at sikre, at den trækkende bil må køre med den. Lav en beregning 

Godkendelse af politiet 

PR-trailerne skal ved hver opstilling godkendes af politiet, før der må skydes på banen. Husk derfor at rette henvendelse 

til det lokale politi i god tid. 

Praktiske oplysninger 

 Materialeliste  

 Attest lufttrailer  

 Før I går i gang  

 Godkendelse hos politiet 

 Opstilling af telt og skydebane  

 Nedtagning og pakning af materiel  

 Kørekort 
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