
 

Rudi Britze (tv) træner mesterskytten Ava Nealis fra Canada, hver onsdag i Hjørring 

Skytteforenings nye lokaler. I midten ses foreningens næstformand, Mikkel Jepsen, der selv har 

været mesterskytte, samt Ole Vagn Larsen, der er formand i skytteforeningen. Privatfoto. 

Der skal ikke rystes meget på hånden, førend haglet fra luftriflen slet ikke rammer skiven. Det 

har 16 årige Ava Nealis fra British Columbia i Canada prøvet, når hun har deltaget i 

konkurrencer i skiskydning i sit hjemland. Men der er ikke mange forbiere her indendørs i 

Hjørring Skytteforenings nye moderniserede lokaler under Vendia Hallen. Selv om skiven sidder 

15 meter væk, rammer Ava stort set plet midt i skiven, fortæller Rudi Britze, der siden 1986 har 

trænet de allerbedste i skytteforeningen. Her har han hjulpet flere unge til mesterskaber, og han 

er sikker på, at Ava også vil skyde flere medaljer hjem. – Hun er et stort talent, som er nem at 

instruere, siger Rudi Britze. Han har hver onsdag kage med til træningen, da han fandt ud af, at 

Ava rigtigt godt kunne lide dansk wienerbrød! 

Ava Nealis er en blandt en håndfuld internationale udvekslingsstudenter, som Hjørring 

Kommunes Rotary-klubber, har på besøg. Omvendt kommer unge hjørringensere hvert på 

udveksling i andre lande. Den ide synes formanden for Hjørring Skytteforening, Ole Vagn 

Larsen, er en god tanke. Han var derfor ikke sen til at sige ja, da Rotary spurgte ham, om Ava 

kunne få lov til at træne i skytteforeningen gratis. – Sport er med til at forene os mennesker på 

tværs af grænser, siger Ole Vagn Larsen. Og ikke kun på tværs af landegrænser, men også på 

tværs af alder og indkomst. Det oplever han, når han hver uge mødes med nogle af de godt 100 

medlemmer i foreningen. Er man interesseret i at se og prøve skytteforeningens moderniserede 

lokaler under Vendia Hallen, kan man kontakte foreningen via hjemmesiden rekyl.dk. 


