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1. 

For enden af den lange sti, 

ligger skytteklubben. 

Riflerne de gøres klar, 

nu begynder kampen. 

Skyd nu trygt dit skud afsted,

ikke ryst på hånden din. 

Først skal skiven rammes, 

siden skal den tælles. 

 

3. 

Højt fra riflens blanke top, 

stråler sigtekornet. 

Skytte, spænd nu hanen op!

Du skal ramme skiven. 

Læg nu smukt din hånd på mig

og skyd kun den rette vej.  

Midten skal nu skydes, 

så kan sejren nydes.  

 

5. 

Her i denne skytteklub, 

kan vi godt li’ hygge. 

Sammenhold og godt humør,

det er lige sagen. 

Du kan skyde nok så godt, 

hvis du blot vil træne hårdt.

Skiven du skal ramme, 

sejren den er hjemme. 
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2. 

Vojens har en skytteklub

hvor man rammer skiven

Børnene de bli’r lært op

af den gamle mester.

Ta’ din riffel med på banen

ram så et par tiere

Først så skal der trænes, 

siden skal der vindes.

 

4. 

Kan du ramme skiven dér,

lige dér i midten. 

Her i Vojens har vi jo

verdens bedste skytter.

Dog vi har en enkelt én,

Flemming ikke sigte kan.

Rammer sjældent skiven,

han kan ikke se den.
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