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Hjørring Skytteforening 150 år. 
 
 
 

Søndag den 6. september 1863 stiftede konsul, købmand Chr. H. Nielsen 

sammen med nogle medborgere Hjørring Skytteforening. 
 
I formålsparagraffen stod, at formålet var til styrkelse af 
fædrelandskærligheden og forsvarsviljen i folket og gennem 
skytteforeningens virkemidler at skabe en vågen og sund dansk ungdom ved 
at udbrede kendskabet til, og vedligeholdelsen af færdigheden i skydning. 
 
Som omtalt i festskriftet i anledning af foreningens 125 års jubilæum (som 
kan læses på foreningens hjemmeside) var grundlaget for den danske 
skyttebevægelses stiftelse i slutningen af 1840´erne krigen i 1848 og 
Grundloven af 5. juni 1849.  
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Grundloven gav politisk frihed og en voksende ansvarsfølelse, som Grundtvig 
og hans tilhængere oparbejdede og som skabte en almen interesse for og 
kærlighed til vores fædreland. 
 
Starten var jo som nævnt for 150 år siden. Det er vanskeligt at forestille sig - 
i dag - hvordan det var dengang - der er sket så uendeligt meget - f.eks.: 
 

Avisen Fædrelandet startede i 1834, Hjørring Amtstidende i 1843, 
Frederikshavns Tidende i 1853 og først i 1873 udkom Vendsyssel 
Tidende.  
 
Elektricitet kom til København i 1857; men først ca. 1900 blev der 
bygget elektricitetsværker rundt omkring i landet. 
 
Graham Bell tog patent på telefonen i 1876. 
 
Daimler og Benz lavede de første biler i 1885. 
 
Marconi fik patent på radiotransmission i 1895. 
 
I 1903 fløj brødrene Wright første gang i en flyvemaskine - 
ganske vist ikke langt - men den fløj. 
 
I 1925 kunne man for første gang se levende billeder af et 
menneske. Det blev starten på produktionen af fjernsyn. 
 
Senere, da fjernsyn blev almindeligt, bestod det af en stor kasse 
med en lille skærm. Derefter blev det en stor skærm uden kasse  
Og naturligvis med farvebilleder. 

    
 
       De første regnemaskiner var store som et mindre hus. Nu kan de         

lægges i lommen 
 
Telefoner med et tungt hørerør er på museum. Nu er de udstyret 
med fotoapparat, musikafspiller og en PC også. Og de kan endda 
bruges som telefon. 
 
M.h.t. vores våben - rifler og pistoler - er da også sket 
forandringer - dog ikke så store endda. 
 
(Påklædningen på skydebanen er ændret noget i de 150 år. 
Damer var ikke på skydebanen dengang - måske p.g.a. 
knapstøvler, lange skørter, snøreliv, pufærmer og balladehat.) 
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Efter en opremsning af nogle af de for os alle væsentlige opfindelser i de 
sidste 125 år er vi kommet til Hjørring Skytteforenings 125 års jubilæum. 
 
Kort tid før denne dag blev der afholdt en jubilæumsskydning på såvel 200 m 
som 50 og 25 m banerne i Sct. Knudsby med stor deltagelse af såvel vore 
egne skytter som skytter fra forskellige foreninger. Det blev i alt til 120 
skydninger. 
 
Jubilæet blev markeret på fornem vis i Vendsyssel Tidende med stor 
reportage om foreningens historie med billeder - både gamle og nye. 
 
Der blev afholdt reception på Hjemmeværnsgården med stor deltagelse og i 
dagens anledning fik foreningen mange gaver. Om aftenen var der fest 
ligeledes på Hjemmeværnsgården. 
 
På et bestyrelsesmøde i oktober overtog formanden sekretærens post og Lars 
Høgh overtog børne- og ungdomsafdelingen. Bjarne Christensen blev som 1.                                              
suppleant indkaldt til bestyrelsen. 
 
Foreningen blev af politiet godkendt til våbenpåtegning af alle våbenarter, 
som bruges i foreningen. 
 

# 
 
Foreningens love blev på generalforsamlingen i marts 1989 ændret med 
hensyn til valg af bestyrelse og suppleanter. Bestyrelsen bestod af 7 
medlemmer og 2 suppleanter. 
 
Muligheden for at skyde med 9 mm pistol på 25 m banerne blev drøftet. Det 
ville kræve opsætning af yderligere 3 mm jernplader. Prisen for disse samt 
andre materialer ville være på ca. 8-10.000 kr. Efter udført arbejde kunne den 
skydebanesagkyndige godkende banen, når volden bag skiverne var gravet fri 
for bly og der blev opfyldt med træflis. 
 
I Pinsen blev der afholdt Norgesskydning, som danskerne vandt. Om aftenen 
var der fest, hvor nordmændene overrakte guldmedalje til Henning Nielsen og 
der blev uddelt hæderstegn i sølv til Bent S. Jensen, Hanne Schultz og Axel 
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Jørgensen. 
 

# 
 
På generalforsamlingen i 1990 var formanden ikke tilfreds med tilslutningen til 
de forskellige turneringer og de placeringer, holdene fik. Det gjaldt både riffel- 
og pistol-turneringerne. Ligeledes var formanden skuffet over, at kun én 
skytte havde deltaget i Jyllandsstævnet. Der havde tidligere deltaget op til 20 
skytter i dette stævne. Dog havde der været god tilslutning til 
pistolterrænskydningen i Maarup. 
 

# 
 
Heldigvis var formanden på generalforsamlingen i 1991 igen tilfreds, idet 
resultaterne fra de forskellige turneringer og andre aktiviteter var meget 
forbedrede for både riffel- og pistolskytter.  I Norgesskydningen i Kristiansand 
deltog 12 seniorer og 4 unge skytter. Maarupskydningen havde igen haft stor 
deltagelse. 
 

# 
 
I 1992 meddelte kommunen, at man ville undersøge muligheden for at 
etablere toilet i forbindelse med indendørs-banerne. 
 
Formanden kunne på generalforsamlingen i 1992 fortælle om møde med 
kulturforvaltningen, hvor foreningens husleje til Vendiahallen blev nedsat fra    
10.000 kr. til 2.800 kr.  Endvidere er der anskaffet EDB-anlæg til regnskab og 
resultater, således at girokort kunne trykkes på EDB. 
 
Foreningen fik fra DDSG&I et 10 års rentefrit lån på 90.000 kr. samt et tilskud 
på 50.000 til udsugningsanlæg. 
 
I forbindelse med Norgesskydningen uddelte Kristiansand Skytterlag medaljer 
til de danske skytter i anledning af foreningens 130 års jubilæum. 
 

# 
 
Det sidste, håndskrevne notat i protokollen er dateret 11/1-1993. Derefter er 
referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger skrevet “på maskine”. 
Naturligvis skal man følge med tiden, men det er alligevel en smule trist, at en 
tradition, der har fungeret fint og som stammer fra foreningens oprettelse, er 
forbi. I “gamle dage” - fra 1942 - blev forhandlingsprotokollen endda forevist 
på Tinglysningskontoret for retskreds 72a, Hjørring Købstad m.v. til 
påtegning.  
 
I henhold til formandens beretning på generalforsamlingen den 24/2 1993 var 
der fine resultater i børneturneringerne, samt hold udtaget til LM i Vingsted 
og individuelle skytter udtaget til amtsholdet. 
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I Maarup-skydningen deltog 282 skytter. 
 
Det blev oplyst, at der var indkøbt nyt 50 m anlæg og nyt udsugningsanlæg. 
 
Henning Nielsen, der fra 1971 til 1985 og igen fra 1987 var formand for 
foreningen, afgik på generalforsamlingen.  I stedet blev Carsten Cederby 
valgt. Samtidigt afgik 4 medlemmer af bestyrelsen.  
 
Under evt. blev det betonet, at bestyrelsens holdning var en ligelig vægtning 
af alle skydearter. 
 

# 
 
Der omtales på generalforsamlingen i 1994 en ny ordning med en primus 
motor for de forskellige aktiviteter og der bliver lavet en liste over opgaver, 
der er knyttet til de aktiviteter, man kan påtage sige som primus motor.  
 
Endvidere var der en opfordring til at diskutere muligheden for at få flyttet 
foto-klubben til andre lokaler.   
 
Igen kom der ændringer i foreningens vedtægter. 
 
Der har igen været vandskade, fordi udsugningsanlægget ikke var tæt og  
foreningen ønskede skriftlige garantier fra firmaet HESS på, at anlægget 
fungerer tilfredsstillende de næste 5 år - det antal år, en garanti varer. 
 
Det kunne oplyses, at miljøministeriet var kommet til fornuft, hvilket indebar, 
at vi slipper for miljøafgifter fremover. 
 
Der skal investeres i boksanlæg og tyverialarm, da der er en skærpelse for 
opbevaring af våben. 
 
En ændring i våbenregistreringen betyder, at mindstemålet for pistoler sættes 
ned fra 22 cm til 21 cm, hvilket omfatter mange af de nuværende 
kvotavåben. 
 
Vendiahallen tog i sommeren 1994 initiativ til et fællesarrangement - sjov 
lørdag - for alle foreninger, der bruger hallen. Foreningen har deltaget i 
arrangementerne og haft besøg af over 150 børn, hvilket har givet 
medlemstilgang i børne-afd.  Der skal være mindst 8 medlemmer hver gang, 
hvilket indtil videre er lykkedes. 
 
Der skulle igen ændres i vedtægterne, idet kontingentet for børn nu 
inkluderer ammunition til træning og deltagelse i amtsturnering og stævner. 
 
Kommunen har købt Tyrestationen, Spangkærgård, og vurderer muligheder 
for anden udnyttelse af gården. I den forbindelse har foreningen fremsendt 
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skitseforslag til nye indendørsbaner, men der har ikke været respons fra 
kommunen. 
 
I 1994 blev der afholdt Landsstævne i Svendborg og en del af skytterne 
deltog i dette arrangement. 
 

# 
 
På generalforsamlingen i 1995 blev en evt. flytning til Tyrestationen igen 
omtalt. Stadig intet svar fra kommunen. Amtsforeningen synes heller ikke 
interesseret i forslaget.  Selv om der ikke er beregninger over, hvad det vil 
koste at flytte, var der en positiv stemning for at arbejde videre med 
projektet. 
 
Formanden opfordrede kraftigt til, at der var nogle, der ville tage sig af 
børneskytterne og understregede behovet for at styrke skydeaktiviteten på 
kvindesiden. 
 
Det blev vedtaget at reducere bestyrelsen med 2 medlemmer, idet det var 
vanskeligt at for få folk til at stille op til valg. 
 
Formanden, Carsten Cederbye, gik af. I stedet valgtes Jan Sørensen.  
 
 
En nyligt oprettet Primus Motor-ordning virkede åbenbart ikke helt efter 
hensigten, idet der manglede deltagere til ca. 16 områder. 
 

# 
 
Fra 1996 blev formandsberetningen til generalforsamlingen udsendt i forvejen 
i medlemsorienteringen. 
 
I august blev bestyrelsen enig om de nye standpladser på 15 m banerne. Per 
Levorsen lavede tegninger og indkøbte materialer og Henning Nielsen stod for 
fremstillingen af modulerne. Det hele skulle således være opstillet inden 28. 
sept. 1996. 
 
Der begynder at komme skader på anlæggene. F.eks. skal sideblænden 
mellem 50 og 25 m banerne repareres, så der ikke er udbulinger. 
 
Der blev igen foretaget støjberegninger, fordi der også skal skydes med 
grovvåben, hvilket kræver en ny miljøgodkendelse. 
 

# 
 
Formanden kunne i sin beretning på generalforsamlingen 1997 meddele, at vi 
har fået miljøgodkendelsen. 
 



[8] 

 

Den har været til høring, hvor der var en del klager. Godkendelsen er lavet 
efter de krav, loven har, og kommunens tekniske forvaltning siger, at vi bare 
skal skyde i henhold til godkendelsen. 
 
Indendørs standpladserne er næsten færdige. Kun småting mangler. Den lille 
bane mangler en hel del i at være færdig. Der skal mere lyddæmpning, fordi 
der kan skydes med alle godkendte våbentyper. 
 
Vejret til pistolterrænskydningen i Mårup i 1996 var efter sigende det værste i 
de 15 år, skydningen har været afholdt. Telt og ca. en tredjedel af 
skiveopstillingerne var blæst ned eller væltet af de heste, der græssede på 
området. Dertil kom, at der var mange afbud p.g.a. sygdom. 
 
Formanden omtalte Landsstævnet i Silkeborg og håbede, mange ville deltage.   
 

# 
 
Et af punkterne på generalforsamlingen i 1997 var det tilbagevendende 
spørgsmål: kontingentets størrelse. Og resultatet blev igen uændret 
kontingent. 
 
I forbindelse med de forskellige ansvarsområder blev Norgesskydningen 
omtalt. Den finder sted efter Pinsen i år og Henning Nielsen er primus motor 
for et udvalg, der skal tage sig af 50 års jubilæet for Norgesskydningen i 
1999. 
 

# 
 
Formanden omtalte i sin beretning til generalforsamlingen i 1998, at begge 15 
m baner endelig er i orden. Det gamle udendørs duelanlæg blev opstillet på 
den lille bane, som blev godkendt til cal. 4,5 riffel og pistol - cal. 22 riffel og 
pistol - cal. 32 pistol - cal. 38 revolver og 9 mm pistol. Der må kun skydes 
med blyprojektiler. Kun skytter, der har skudt med grovpistol  på udendørs 25 
m baner, kan få tilladelse til at skyde med grovpistol på den lille bane. 
 
Disse ændringer blev noget dyrere end forventet - især dobbelt kuglefang og 
afskærmning af duelanlægget - men formanden mener, vi har nogle af de 
bedste baner i Vendsyssel og den lille bane er nok en af de mest avancerede i 
hele landet. 
 
Det lød meget fint. Men så blev miljøgodkendelsen af de udendørs baner 
tilbagekaldt sidst i juni, efter at alt var i orden i april. Det næste var så, at 
godkendelsen ville blive sendt til høring i april 1999 og diverse klager ville 
blive behandlet i miljøministeriet. Resultatet var, at der kun måtte skydes med 
cal. 22 torsdage kl. 18 -21, lørdage kl. 19-21 og søndage kl.9-12. 
 
Regnskabet for 1998 indikerede, at der skulle spares. Der skulle også sættes 
nye 2 mm jernplader bag på blænden på 50 m banerne, før der kunne gives 
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tilladelse til skydning i sommersæsonen. 
 
Endvidere fremførte Henning Nielsen, at klubhuset trængte til at blive 
repareret. Det var ikke længere nok med vedligeholdelse. 
 
Vendsyssel Tidende havde i 1998 adskillige indlæg fra utilfredse borgere, der 
skriver om geværsalver, som de fleste kun oplever tæt på frontlinjen i 
krigszoner. En 9 mm patron larmer mest med 72 decibel ved pistolen.  Den 
lyd formindskes undervejs til boligområderne af omkringliggende jordvolde og 
træer. En cal. 22 patron skudt af riffel til en afstand på 50 m støjer med 
omkring 50 decibel. Til sammenligning støjer en vaskemaskine omkring 45 - 
52 decibel. 
 

# 
                                                              
På generalforsamlingen i 1999 blev det vedtaget at forhøje kontingentet, fordi 
der var underskud på 1998-regnskabet. 
 
Endvidere var foreningens økonomiske situation sådan, at der ikke kunne 
afses midler til Norgesskydningens 50 års jubilæum.  Udvalget for dette 
arrangement skulle forsøge at skaffe de nødvendige midler til afvikling af 
jubilæet. 
 
Måske vil nogen undre sig over jævnlig omtale af Norgesskydningen. Den 
startede i 1949 og er efter sigende den længst-varende forbindelse med en 
forening i et fremmed land. Den finder sted skiftevis i Kristiansand og Hjørring 
på 200 m banerne efter fastlagte regler. Skydningen slutter med Monte Carlo-
skydning.  
 
Til Norgesskydningen hører også en veteranskydning om en vandrepokal, som 
er udsat af den norske major Bjarne Berntsens enke i 1979. Den foregår efter 
snurrige regler - også på 200 m. 
 
I forbindelse med dette 50 års jubilæum havde veteranskytte Hanne K. 
Schultz skrevet en lille beretning med resultater og billeder. 
 
Ved flaghejsningen lørdag formiddag var Hjørrings borgmester til stede. I 
festen om aftenen deltog fra Kristiansand et byrådsmedlem med frue. 
Henning Nielsen, som er primus motor i Norgesskydningen, fik fra 
Kristiansand by en krystalvase med byvåben på samt en plakette fra Det 
Frivillige Skyttervesen, som svarer til De Danske Skytteforeninger. 
 
 
 

# 
 
Formanden takkede i sin beretning til generalforsamlingen i 2000 de unge 
skytters forældre for deres deltagelse også i skydningerne, hvilket giver 
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seniorskytterne fremgang - ganske vist langsomt! 
 
Foreningen har en af de største børneafdelinger i Vendsyssel, hvilket skyldes 
det store arbejde, der lægges af trænerne Anne Bach Levorsen, Per Bach 
Levorsen, Morten Rasmussen og Michael Skot, som igen har fået tid til at 
være træner. 
 
Henning Nielsen står for “senior”-skydning i forbindelse med aktiviteterne i 
Vendiahallen. 
 
Der var ret stor interesse for 10 m luftskydning, men knap så stor for 
skydning på 200m. 
 
Til slut fortalte formanden om problemerne med miljøgodkendelse. For at 
kunne skyde med 9 mm pistoler skal der bygges lydsluser, som Henning  
Nielsen har regnet ud til en udgift på ca. 70.000. Og der er spørgsmålet om 
vores lejemål, som udløber i 2003. 
 
I juli aftalte bestyrelsen at kontakte firmaet, der har lavet boksdøren, fordi 
døren skal godkendes af kriminalpræventivt råd fra Aalborg Politi inden 
indendørssæsonen begynder. 
 

# 
 
Jan Elgaard Sørensen afgik på generalforsamlingen i 2001 som formand og 
Linda Hougaard Rasmussen blev valgt. Ole Vagn Larsen blev valgt som 
kasserer. Medlemmer af bestyrelsen: Lars P. Høgh, Niels Bærnthsen og Karl 
Nielsen. Suppleanter: Morten Rasmussen og Peter Bentsen. 
 
Der blev udpeget medlemmer med særlige ansvarsområder. Henning Nielsen 
stod for 200 m skydning og Norgesskydningen. Axel Jørgensen for 
veteranskydningen, Jan E. Jørgensen for Maarupskydningen. Anne Levorsen 
holder styr på B&U-riffel og seniorriffel-turnering. Peter Bentsen klarer 
pistolturnering  på 15 og 25 m.. For øl og vand står Karl Nielsen. 
 
Morten Rasmussen forespurgte, om Norgesskydningen i fremtiden kunne 
omfatte pistolskydning, men det blev meddelt, at venskabsforeningen i Norge 
ikke har pistolskydning. 
 
Rudi Britze oplyste, at foreningen var udpeget som kraftcenter p.g.a. den nye 
luftskydningsaktivitet. 
 
Den 25. marts 2001 var der en artikel med foto i Nordjyske Tidende med en 
fornem omtale af “en fredag aften i skytternes hule”. Den aften trænede 
pistolskytterne under Rudi Britze forud for danmarksmesterskaberne. 
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# 
 
 
 
 
 
På et formandsmøde i amtet i jan. 2002 blev man enige om at gå i 
samarbejde med Hirtshals og Sindal om 200 m banerne i Sindal. 
 
I forbindelse med formandens beretning til generalforsamlingen i 2002 kunne 
det oplyses, at genforhandlingen af lejekontrakten med Vandstedgaard 
Fonden er positiv. Kontrakten skulle gerne være gældende i min. 15 år og der 
skal aftales leje-beløb. 
 
Under evt. var der en længere diskussion vedr. rygepolitik, som mundede ud i 
en henstilling til ikke at ryge inde samt at det under stævner vil være muligt                 
at lave tilsvarende forbud. 
 
I begyndelsen af 2002 lykkedes det endeligt at få en ny miljøgodkendelse, der 
på væsentlige områder ville forbedre mulighederne for at skyde på 
udendørsbanerne. Det skete efter en hård kamp med embedsmænd, 
kommunens tekniske udvalg og et utal af mails frem og tilbage. Men det 
lykkedes. 
 
Der var dog 2 ulemper. Den ene at der skulle være skydeforbud i juli måned. 
På det punkt vil bestyrelsen klage til miljøstyrelsen. 
 
Det andet punkt, der voldte problemer, var bygningen af en støjsluse på 25 m 
banerne. Der skulle findes arbejdskraft og penge. P.g.a. at lejekontrakten 
udløber indenfor en kort årrække, kan det give problemer med at få lån til 
byggeriet. 
 
I april 2002 fik Morten Rasmussen, Jens-Boye Pedersen og Peter Bentsen, 
som blev danmarksmestre i 10 m luftpistol, Hjørring Kommunes Idrætspris. 
Rudi Britze fortalte i den anledning om udfordringerne ved at skyde med 
luftpistol. 
 



[12] 

 

 
 
 
     
 
Ved de danske mesterskaber afviklet af Dansk Skytte Union i disciplinerne 10 
m luftpistol og 15 m pistol gjorde foreningens ungdomshold en fin indsats ved 
at sætte ny rekord i ung kl. 2. Holdet bestod af Lars Jørgensen, Lars Ulrik 
Jakobsen og Christian Lind. Den gamle rekord var 763 point. Den nye 792. 
Endvidere opnåede Lars Ulrik Jakobsen at blive dansk mester i ung kl. 2. 
 
 
 

 
 
Der blev aftalt en lejekontrakt med Vandstedgaard Fonden på 20 år til en årlig 
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leje på 12.000 kr. 
 
Ved et folkeudvalgsmøde ang. en ny svømmehal - Park Vendia Anlæg - til 130 
mill. kr. spurgte Lars Høgh på foreningens vegne, om man havde tænkt på 
skytteforeningen i den forbindelse, da det måtte være nærliggende. Det 
havde man vist ikke! 
 
I oktober blev miljøgodkendelsen trukket tilbage, da der ikke var taget højde 
for, at vi også skyder med cal. 22 pistol på 50 m banen. DDS blev bedt om 
assistance i forbindelse med støjberegning. 
 

# 
 
Formanden fortalte på generalforsamlingen i 2003, at der stadig ikke er en  
endelig afgørelse m.h.t. miljøgodkendelsen. Vi fik medhold i ønsket om at 
skyde i juli måned. Men i samme omgang havde miljøministeriet ændret på 
ordlyden af støjgrænserne, så der skal bygges støjsluse på 50 m banen, for at 
man kan skyde med fripistol. Denne afgørelse blev dog trukket tilbage. For at 
kunne komme med en ny afgørelse skal lejekontrakten på Vandstedgaard 
være på plads, og det er den nu. Endvidere skal der laves en støjberegning, 
så det vil trække ud. 
 
Norgesskydningen blev afholdt i Kristiansand - uden skydning. Nordmændene 
var ved at ombygge banerne, så det sociale var i højsædet. 
 
M.h.t. resultater kunne formanden berette om stor fremgang over hele linjen. 
 
Det blev endvidere oplyst, at kommunen havde været i DGI byen i København 
og i Herning for at se bl.a. Lind Skyttekreds´ skydebaner. Resultatet var, at 
man planlagde, at det nye Park Vendia skulle indeholde skydebaner. 
 
Et notat fra et bestyrelsesmøde 7/8 2003 viser, at der i forbindelse med 
Kongsberg-anlægget skal stiftes en skydebaneforening bestående af Hjørring 
og Hirtshals, som a.h.t. tilskudsordningen betaler og Sindal lægger baner til. 
 
Bestyrelsen diskuterede forud for generalforsamlingen sammensætningen af 
bestyrelsen, idet der p.t. var overvægt af pistolskytter. 
 

# 
 
Igen kunne formanden til generalforsamlingen i 2004 fortælle om fine 
resultater. Foreningen er således stadig indehaver af danmarksrekorden på 10 
m luftpistol for hold i klassen ung. Et herrehold er danmarksmestre på 15 m 
standardpistol og et unghold er danmarksmestre. Der er vundet jyske 
mesterskaber, Vendsysselmesterskaber og amtets turneringer både individuelt 
og på hold i forskellige discipliner. Ungskytter har været til et stort 
internationalt stævne, hvor en af vore skytter blev bedste danske skytte i sin 
klasse. En ungskytte er udtaget til landsholdsskydning på faldmål i Sverige. 
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Igen har skytter fået overrakt Hjørring Kommunes Idrætspris. 
 
7 skytter er blevet tildelt Nordeas Idrætspris, som var 4.000 kr. til deling og 
Jyske Bank har sponsoreret 6.000 kr. til køb af våben til brug i foreningen. 
 
Der bliver indvielse af 200 m banerne i Sindal med 5 markeringsanlæg, som 
er klar til sæsonens start i april. 
 
Endvidere blev kommunens projekt Park Vendia omtalt. Det skulle rumme ny 
skydebane til foreningen i kælderen. Men kommunen er endnu ikke kommet 
til den endelig projekteringsfase. Foreningen vil dog blive indkaldt til et møde 
for at forklare, hvad vi har brug for i forbindelse med ny skydebane. 
 
 

# 
 
Nordjyske Stiftstidende havde en fin artikel om foreningens unge riffelskytter i 
marts 2004. Frederik Jepsen, Daniel Nielsen, Kim Lassen, Jens Jørgensen og 
Christian Bertelsen havde netop vundet det Nordjyske mesterskab på riffel på 
15 m og skulle dermed repræsentere landsdelen til DM i marts. 
 
 
 

# 
 
Formand Linda H. Bentsen modtog ikke genvalg på generalforsamlingen i 
2005. I stedet blev Ole Vagn Larsen valgt. 
 
Den afgående formand kunne oplyse i beretningen, at miljøgodkendelsen 
endelig var færdig.  
 
Det lykkedes endelig at få en tællemaskine og vi fik fra Kommunens 
Fritidsfond en del af beløbet. Foreningen betalte resten. Det bliver derved 
nemmere at tælle skiver end ved brug af dorn og hovedregning. 
 
Igen havde vi haft en riffelskytte, der vandt præmievåben ved DDS. 
 
Under punktet evt. fortalte Anne Levorsen, at vore børn og juniorer desværre 
ikke deltog i Vendsyssel-mesterskaberne p.g.a. sne. Men så havde de andre 
jo en mulighed for at prøve at vinde! 
 

# 
 
 
Ved generalforsamlingen i 2006 fortalte formanden, at 2005 havde været et 
“vedligeholdelsesår”. De større investeringer var blevet udskudt. 
 
Samarbejdet om Kongsberg-anlægget i Sindal er på et rimeligt og fornuftigt 
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plan. Der havde dog været problemer med anlægget. 
 
Maarupskydningen havde også denne gang været en succes. 
 
Norgesskydningen foregik i 2005 i Danmark - på Kongsberg-anlægget i Sindal 
- hvor Hjørring vandt. 
 
Under evt. blev det oplyst, at våbenregistreringen er blevet opstrammet 
væsentligt. 
 
Der er vedtaget en ny struktur i DDS. DDS Vendsyssel bliver slået sammen 
med DDS Nordjylland. 
 
 

 
 

Landsstævne i Haderslev 2006 
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# 
 
Formanden kunne på generalforsamlingen i 2007 fortælle, at der i 2006 
havde været rigtig mange, flotte resultater både på riffel- og pistol-siden. 
 
Igen et år med vedligeholdelsesarbejder såvel ude som inde. Trappen ned til 
15 m banerne skal ordnes og ligeledes kuglefang. Der har været jordskred 
bag 50 m huset og det skal flyttes. 
 
 

 
 

Tungt arbejde i mudder. 
 
 
Der blev på generalforsamlingen udnævnt 3 nye æresmedlemmer: Anni 
Nielsen, Rudi Britze og Axel F. Jørgensen. 
 
I begyndelsen af 2007 havde formanden igen kontakt med Hjørring kommune 
om Park Vendia og foreningen blev opfordret til at komme med ønsker/ideer, 
men intet er afgjort endnu. 
 
Formanden deltog i et ekstraordinært repræsentantskabsmøde vedr. 
amtssammenlægningerne og den efterfølgende generalforsamling i den nye 
amtsforening, hvor Peter Bentsen blev formand i det nye amt. 
 
Det gik fint i løbet af foråret med klargøring og rengøring af Vandstedgaard 
før start på udendørssæsonen. 
 

# 
 
 
Invitationen til turneringer fra amtet i begyndelsen af 2008 indeholdt som 
noget nyt, at alle i en pulje skal skyde det samme sted på skift. Men desuden 
oplystes det, at individuelle deltagere ikke længere er tilladt - kun skytter på 
hold. Det var et brud på mange års tradition i Vendsyssel og bestemt ikke 
ønskværdigt for nogen i foreningens bestyrelse. 
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Der blev stadig arbejdet på både pistol- og 50 m banerne, idet de gamle lofter 
er taget ned og der skal sprøjtemales, før nye plader kan sættes op. 
 
Bestyrelsen vedtog, at kun foreningens trænere kan give hjælp og instruktion 
til børneskytterne på træningsaftener, ved deltagelse i stævner, mesterskaber 
og lignende. 
 
Som afslutning på den udendørs skydning blev der igen i år afholdt en 
grillaften. 
 
 

 
Køkkenskrivere. 

                   
I april 2008 fik Hjemmeværnsgaarden en ny nabo, som i august klagede til 
kommunen over støj fra skydebanerne.  Efter opfordring fra kommunen blev 
der af naboen udfærdiget et notat med målinger af db., vindretning og 
vejrliget. 
 
Hjemmeværnet kunne oplyse kommunen, at man fulgte skydeplanen. 
 
Kommunen havde også bedt skytteforeningen om en kommentar, og denne 
blev diskuteret på et bestyrelsesmøde i november. 
 
Formanden, Ole Vagn Larsen, og Chr. Schultz udfærdigede en skrivelse til 
kommunen med kommentarer til klageskrivelsen. Det blev heri pointeret, at  i 
en skytteforening må og skal sikkerhed være højt prioriteret, hvilket betyder, 
at alle regler vedr. skydning - herunder miljøregler - overholdes meget nøje. 
 
I en skrivelse fra chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Vendsyssel bemærkes 
det, at skydningerne finder sted jf. den af kommunen godkendte skydeplan, 
hvorfor der ikke er yderligere bemærkninger til klagen. 
 

# 
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Der var i februar 2009 brugermøde i Vendiahallen, hvor emnerne kunne være 
utilstrækkelig elforsyning til vores lokaler, reparation af trappeskakten og 
måske mulighed for at få toilet/vask/køkkenfaciliteter.  
 
På generalforsamlingen i 2009 fremhævede formanden Anne Mai´s 
danmarksmesterskab og nævnte, at hun er indstillet til Hjørring Kommunes 
Idrætspris.  
 
Der havde været øget aktivitet - specielt i B&U afdelingen, hvor også 
forældrene er meget aktive. 
 
Eftersom prisen på ammunition p.g.a. ændrede tilskud er steget, blev det 
foreslået at hæve kontingentet, hvilket blev vedtaget. 
 

# 
 
I 2010 kunne foreningen stadig bruge 200 m banerne på Vandstedgaard  
adskillige mandage og vil prøve at gennemføre en ekstra træningsaften med 
reduceret service. 
 
Hverdagsstævne blev planeret til den 26. juni 2010. 
 
Der blev afholdt juleskydning med pæn deltagelse. 
  
P.g.a miljøproblemer - støj - lukkes 200 m banerne på Vandstedgaard fra 13. 
december. Det forventes, at hjemmeværnet vil investere i nødvendige 
arbejder til støjdæmpning, volde, blænder etc. 
 
Planerne med Park Vendia er stadig ikke afklarede. Foreningen håber med 
tiden at kunne få lidt mere plads og VVS - først og fremmest mulighed for 
håndvask. 
 

# 
 
I begyndelsen af 2011 modtog foreningen en skrivelse fra Hjørring  Kommune  
med sagsfremstilling af støjvilkårene på Vandstedgaard. Støjbelastningen skal 
dæmpes til de tilladte 75 db. Der foreslås enten en støjskærm eller opkøb af 
de 2 nærmeste ejendomme. 
 
Ud over støj fra 200 m banerne oplyses det, at naboerne kunne opleve støj 
fra Hjørring Skytteforenings skydebane. Skytteforeningen har tilladelse til at 
støje op til 75 db. 
 
Teknik- og Miljøudvalget godkendte en indstilling fra direktøren for Teknik- og 
Miljøområdet om, at der gives dispensation fra de 75 db. Denne indstilling 
bruges som forslag til ny miljøgodkendelse for skydebanen, som sendes til 
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høring inden endelig vedtagelse. 
 
På generalforsamlingen den 3. marts 2011 berettede formanden om stort og 
småt i det forløbne år. Bl.a. at Mikkel Jepsen og Anne Mai Madsen i 2010 atter 
modtog Hjørring Kommunes Idrætspris og at Mikkel havde vundet 
præmievåben-konkurrencen i DDS. 
 
 
 
 

 
Mikkel og Anne Mai 

 
 
 
 
 
Maarupskydningen blev forstyrret af en fiskebåd, som havde forvildet sig 
indenfor skydeområdet. 
 
Banen under Vendiahallen har 2 gange været oversvømmet, hvilket præger 
gulvtæppet i nogen grad. 
 
Kronprinseparret i Kongeskibet besøgte Hirtshals og i den anledning blev 
foreningen spurgt, om den sammen med andre foreninger i Vendsyssel ville 
stille med fanen til en faneborg på havnen. Det blev til et fremmøde med 24 
faner og det var et fornemt syn at se på havnen. 
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# 
 
Formandens beretning til generalforsamlingen 1. marts 2012 indeholdt omtale  
af gode resultater i løbet af året. Og fremhævede især juniorernes 
bronzemedalje ved DM på 200 m (Søren, Casper, Simon og Rasmus). Der 
havde været deltagelse i mange turneringer og i Landsskyttestævnet  i 
Vingsted. Norgesskydningen og Berntsen-skydningen blev vundet af Hanne 
Schultz. Adventskydningen blev omtalt, til hvilken der havde været godt 
besøg. Samt Maarupskydningen, som i 2011 havde knap så mange deltagere 
som tidligere - formentligt p.g.a. at skydningen blev afbrudt af en fiskebåds 
indtrængen. 
 
B&U afdelingen blev fremhævet for sin succes og den ånd, der præger 
afdelingen takket være lederne, Anne Levorsen, Per Levorsen og Aase Nielsen 
samt den store forældrestøtte, hvad enten det gælder kørsel, hjælp til tælling 
o.l., bagning og reparation af baneanlæg eller noget helt andet. 
 
Endvidere omtalte formanden pensionistskydningerne, som Henning Nielsen 
står for. De foregår mange torsdag formiddage og foreningens egne skytter  
kommer også til træning og en kop kaffe. 
 
I løbet af året blev der sat kodelåse på banerne og skyttehuset på 
Vandstedgaard og der blev installeret et nyt alarmsystem samtidigt. 
 
De sidste par år har 200 m banerne på Vandstedgaard været lukkede, så 
både Norgesskydningen og Berntsenskydningen er blevet afviklet på vores 50 
m baner. Der blev skudt efter de gamle regler - men på en meget reduceret 
bane. 
 
Desværre er antallet af norske deltagere i Norgesskydningen blevet mindre 
gennem årene, men vi håber, der igen kommer flere, når Kristiansand åbner 
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en meget fornem skydebane. 
 

# 
 
Den 5. marts 2013 blev der afholdt generalforsamling og formanden kunne i 
sin beretning fortælle om stor deltagelse i turneringer og de mange 
mesterskaber. 
 
Stævnet i Maarup var vært for Nordiske Mesterskaber i terrænpistol og det 
blev gennemført til de norske, svenske og danske skytters fulde tilfredshed. 
 
I forbindelse med Maarupskydningen var der en PR-skydning med luftriffel. 
Hjørrings borgmester, Arne Boelt, regionsrådsformand Ulla Astmann og fra 
Venstre byrådspolitiker Kurt Mikkelsen og regionsrådspolitiker Per Larsen 
stillede op til en skydeduel. Borgmesteren var glad for, at Hjørring  kunne 
trække det nordiske mesterskab til kommunen og derved skabe 
opmærksomhed om sporten. 
 
Der havde igen været oversvømmelse på 15 m banerne. 
 
Det er kommunens plan, at Vendiahallen skal ombygges og udvides. 
Forhåbentligt kan vi så få rindende vand. 
 
Det er stadig forbud mod at skyde på 200 m banerne på Vandstedgaard. 
 
Arbejdet med nye støjsluser på 25 m banerne er gået i gang. Når der åbnes 
mulighed for at skyde med 9 mm pistol, vil reglerne blive præciseret i stil med 
andre skytteforeninger. 
 
Da foreningen er tilsluttet DGI Nordjylland Skydning under DGI Skydning, skal 
vedtægterne igen ændres. Foreningen er endvidere tilsluttet 
Skydebaneforeningen Danmark samt Dansk Skytte Union. 
 
Foreningens navn er Hjørring Skytteforening med undernavnene Hjørring og 
Omegns Skytteforening samt Hjørring Skyttekreds. Hjemsted er Hjørring 
Kommune. 
 
P.g.a ændringerne i vedtægterne, som skal være foretaget snarest, blev der 
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 29. april 2013. 
 
DGI Skydning havde et formelt krav til formuleringen af paragraf 15 vedr. 
våbenpåtegning og denne formulering blev vedtaget. 
 
Endvidere blev formuleringen af paragraf 16 konfirmeret af formanden for 
DGI Skydning, Lars Høgh. 
 
I maj startede turneringerne på 200 m, 50 m for riffel og 25 m for pistol. Og 
de afsluttes med NM i august. 
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I begyndelsen af juli bliver der afholdt Landsstævne i Esbjerg og en hel del af 
skytterne er tilmeldt. 
 
 

 
Hyggestund i Campen 

 
I midten af juli var der igen vandskader. Denne gang på den lille bane under 
Vendiahallen. En radiator var sprængt, så der var vand på den lille bane, i 
gangen og hos fotofolkene samt inde i vores opholdsstue og i boksen, så der 
blev opsat affugtere. 
 
 
Som ovenfor omtalt har foreningens skytter - fra børne-skytter til veteraner - 
deltaget i turneringer og stævner med mange fine resultater.  
 
 
I anledning af foreningens jubilæum vil der blive indbudt til en reception 
fredag, den 6. september og der bliver afholdt jubilæumsstævne både lørdag 
og søndag.  
 

# 
 
Der er taget mange billeder af forskellige aktiviteter i foreningen og af de 
mange, der har fået medaljer og/eller præmier, men desværre kan ikke alle 
komme med i denne lille bog. Det må være muligt at finde en måde at vise 
dem på, så vi alle igen kan få fornøjelsen at se dem. 
 

# 
 
Før undertegnede “overgiver tasterne” til den, der vil skrive om de næste -  
forhåbentligt begivenhedsrige - 25 år, vil jeg sige til tak til formand Ole Vagn 
Larsen,  Aase Nielsen og Anne Levorsen for lån af papirer og billeder, til 
Steinar Paulsen og Erling Abrahamsen, Kristiansand Skytterlag, for lister og til 
Chr. Schultz for hjælp med det tekniske. 
 
Hanne Schultz 
veteranskytte 
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Formænd:  1988:  Henning Nielsen 
                 1993:  Carsten Cederby 
                 1995:  Jan Sørensen 
                 2001:  Linda Hougaard Rasmussen 
                 2005:  Ole Vagn Larsen 
 
 
Hædersbevisninger fra Kristiansand Skytterlag siden 1988:  Henning Nielsen 
                                                                                     Axel F. Jørgensen 
                                                                                     Bent S. Jensen 
                                                                                     Chr. B. Schultz 
                                                                                     Hanne K. Schultz         
 
 
Æresmedlemmer siden 1988:       Anni Nielsen 
                                                 Rudi Britze 
                                                 Axel F. Jørgensen 
 
 
Bestyrelsen 2013:  Ole-Vagn Larsen - formand 
                            Mikkel Jepsen - næstformand 
                            Anne Levorsen: kasserer + B&U-afd. 
                            Flemming Jensen: sekretær 
                            Bent S. Jensen: baneansvarlig 
                            Chr S. Schultz: 1. Suppleant - web-ansvarlig 
                            Knud Maarup Andersen - 2. suppleant 
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