
Skyttebutikken overtager hæderkronede Karlslunde Sport pr. 1. september 2016 

og åbner samtidigt et nyt salgssted på Sjælland. Uffe Eskildsen fra Karlslunde 

Sport fortsætter som ansat i Skyttebutikken. Med købet af Karlslunde Sport 

overtager Skyttebutikken agenturet og salget af Pardini, Steyr, Manurin, Match 

Guns, Tesro, Hämmerli og Pedersoli. 

Efter 35 år med krudt og kugler stopper den i dag 78-årige stifter af Karlslunde Sport, Aage 

Larsen, efter et langt liv i branchen. Stoppet er forståeligt, men beklageligt for de mange 

sportsskytter, der gennem årene har nydt gavn af Aage Larsens store viden om revolvere, 

pistoler, ammunition og tilbehør. 

"Aage Larsen og Uffe Eskildsen har gennem årene udviklet Karlslunde Sport til en sund 

forretning, der er meget anerkendt blandt sportsskytter over hele Skandinavien. I 

Skyttebutikken vil vi gøre alt for at føre deres stolte traditioner videre og håndhæve det høje 

faglige niveau, Aage og Uffe har været så kendte for", fortæller salgs- og indkøbschef i 

Skyttebutikken, Hans Madsen, der glæder sig over, at Uffe Eskildsen har sagt ja til at fortsætte 

i Skyttebutiksregi. 

"Vi er stolte af og glade for, at Uffe har sagt ja til at fortsætte i Skyttebutikken. Han vil især få 

sin gang i vores nye butik på Sjælland, men vores kunder i Vingsted vil også få fornøjelsen af 

at blive betjent af den 74-årige garvede konsulent", forklarer Hans Madsen. 

Nyt salgssted åbner på Gjeddesdal Gods 

Den nye butik slår første gang dørene op onsdag 7. september. Butikken vil have åbent alle 

onsdage fra kl. 14 – 18. Butikken har de mest gængse varer på lager, mens mere specielle varer 

skal bestilles. 

"Bestiller du mandag inden kl. 12, kan du afhente varerne på Gjeddesdal Gods om onsdagen", 

forklarer tidligere skyttekonsulent i DGI Leif Bay, der sammen med Uffe Eskildsen kommer til 

at stå bag disken i Greve. 

"Vi glæder os rigtigt meget til at tage imod kunderne i butikken i Greve. Den vil gøre det 

meget lettere for vores mange sjællandske kunder at få professionel rådgivning ansigt til 

ansigt, som Skyttebutikken er så kendt for", fortæller Leif Bay. 



Trods sine 74 år har Uffe Eskildsen ingen planer om et snarligt stop. "Det giver mig en daglig 

glæde at betjene sportsskytterne og hjælpe dem med at vælge den rigtige pistol og den bedste 

ammunition. Det er livsbekræftende at arbejde, og jeg fortsætter så længe helbredet tillader 

det. Selvom salget af Karlslunde Sport er vemodigt, glæder det både Aage og jeg selv, at det er 

Skyttebutikken, der overtager. For de har samme professionalitet og seriøsitet som Karlslunde 

Sport", understreger Uffe Eskildsen. 

Karslunde Sport havde sidste åbningsdag fredag 14. august. 

 


