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Struer Skyttekreds’  

150 års jubilæum i 2013. 

 

Dette skrift omhandler årene fra 1988 og frem til 2013. 

Struer Skyttekreds havde, sidst i 1980’erne virkelig gode 

baneforhold og klubben havde stor tilgang af medlemmer. 

Klubhuset på Vralden med tilhørende riffelbaner var opført i 

1970-71. Indendørsbanerne i Gimsing blev nybygget i Gimsing 

Skole i 1978 og i 1980 blev klubbens 20 pistolbaner bygget til.  

Struer Skyttekreds fortsatte udviklingen og præsterede 

efterfølgende flere større byggeprojekter og fornyelser på 

udstyrssiden.  Dog skulle foreningen lige overleve at et 

havneudvalg, i et forslag til fremtidig brug af hele havneområdet, 

havde anbefalet skytteforeningen fjernet fra Vrald Odde til fordel 

for at ændre området til et naturområde. 

Dette forslag kom til at belaste bestyrelsen med at finde 

modargumenter til forslaget. Ligeledes blev De Danske 

Skytteforeninger inddraget, idet der skulle udarbejdes et overslag 

på hvad det ville koste at flytte hele anlægget. Prisen var heldigvis 

så høj at forslaget ikke kom videre. 



 

 

Struer Skyttekreds kunne dermed glæde sig over at fortsætte sin 

udvikling på én af Danmarks flotteste og bedste placeringer og så 

kun 10 minutters gang fra byens centrum. 

En anden udfordring kom i forbindelse med den såkaldte 

rockerkrig mellem Hells Angels og Bandidos. Dette gav politikerne 

anledning til en kraftig stramning af våbenloven og alle 

skytteforeninger blev pålagt at forbedre opbevaringsforholdene 

for våben og ammunition.  

For Struer Skyttekreds betød det etablering af døgnovervåget 

alarmanlæg af klubhuset på Vrald Odde, samt indendørsbanen i 

Gimsing Skole. Ligeledes skulle der ske forbedringer af 

boksanlæggene. Det indebar at adgangsforholdene til begge 

skydebaner blev ændret væsentligt. Nu skulle alle foreningens 

frivillige hjælpere godkendes af politiet og der skulle udskiftes 

nøgler og alle skulle udstyres med koder. Og en temmelig 

bekostelig affære, blev det også.  

Heldigvis var skytteforeninger ikke uvante med restriktioner og 

stramninger. Sidst i 1980’erne skulle alle langdistancerifler 

registreres på skytteforeningernes ”grå tilladelser” Gamle lister 

over langdistancevåben blev gransket og et stort arbejde blev 

gjort for at finde frem til de mange våben. En del var dog 

bortkommet i tidens løb. De fleste langdistancevåben var fra 

krigens tid. 



 

 

Kort tid efter blev samtlige våben registreringspligtige og det nye 

SKV register blev oprettet. Tidligere havde der ikke været krav om 

registrering af våben; men det blev nu indført. Heldigvis havde 

foreningen nu erfaring med registrering af både våben og 

medlemmer og det blev derfor en overkommelig affære. Det 

positive ved dette var at man nu fik ganske godt styr på 

medlemmer, CPR-numre og adresser.   

Det var også omkring 1990 at alle landets skydebaner skulle 

miljøregistreres. Endnu en stor opgave med ansøgninger, 

kontrolbesøg og registrering af affald og ammunitionsforbrug. 

Det første år med en væsentlig afgift. Efterfølgende blev det 

gratis. Miljøregistreringen betød også restriktioner over antal 

skydetimer pr. uge. Heldigvis var foreningens brugs tid rimelig og 

med ca. 20 ugentlige skyde brugs timer kan foreningen 

efterkomme det behov der er og har været.  

Med våbenregistreringen og den øgede opmærksomhed på 

våben opstod et behov for at opbevare flere våben i foreningens 

våbenboks. På Vrald Odde skulle boksen udvides for at dække 

dette behov og en ny boks med 4 dobbelt kapacitet blev bygget. 

Efter 2 indbrud blev hele boksen forstærket med 8 mm tykke 

jernplader på hele den udvendige side samt ny boksdør. Der har 

ikke været indbrud siden. 

Denne forstærkning kom foreningen til gode med de skærpede 

krav efter rockerkrigen og foreningen kunne derfor ”nøjes” med 

at forstærke loftet i boksen. 



 

 

Omkring år 2000 fik Struer Skyttekreds kontakt med den sydtyske 

skytteforening ”Mosbacher Schützengilde”, hvilket har resulteret 

i et årelangt venskab og med skiftevis besøg hos hinanden. Der 

bliver værnet om det skydemæssige; men det sociale islæt er 

også på plads. Besøgene finder altid sted i Kr. Himmelfartsferien. 

Og i jubilæumsåret 2013 er vore tyske venner i Struer for at fejre 

begivenheden her. 

Poul Erik Hansen stoppede, efter godt 26 år, som formand i 2009 

pga. sin tiltrædelse på formandsposten i Dansk Skytte Union.  

Fra 2009 tog John Andresen over og virkede frem til 2011. Fra 

2011 tog Kim Frandsen over og virkede frem til 2013. Fra 2013 

tog John Andresen igen over og er nu formand i klubben. 

 

Æresmedlemmer i Struer Skyttekreds:  

22.04.1991 – Uffe Jensen udnævnes til æresmedlem 

23.02.1998 – Poul Groth udnævnes til æresmedlem 

28.02.2005 – Poul Erik Hansen udnævnes til æresmedlem 

 

Tidligere udnævnte æresmedlemmer - Rud Lauth, Børge Voldum, 

Otto Riber, Frode Kirk, Lars Rølle, Ejnar Th. Jensen, Richard 

Pedersen og Niels Strand. 

 



 

 

Det efterfølgende skrift er beretninger om årene og inddelt i de 

forskellige baner.  

 

200 meter banen 

I begyndelsen af 1990’erne fremlagde rensningsanlægget planer 

om væsentlige udvidelser og som betød at 200 meter banen lå i 

vejen for disse.  

Struer Skyttekreds ønskede at bevare banen og efter flere møder 

med kommunen blev resultatet at banen skulle flyttes over på 

vest siden af skydeanlægget. Det indebar ny markørdækning, ny 

bane og nyt standsplads skur. Struer kommune påtog sig 

omkostninger og arbejdet med markørdækning og 

baneetablering. Struer Skyttekreds stod for bygning af 

standpladsskuret. Planerne blev godkendt af de 

skydebanesagkyndige myndigheder og arbejdet blev gennemført 

i løbet af sommeren 1992. 

200 meter banen blev etableret med tilstrækkelig elinstallationer 

til evt. udvidelse med elektronisk markering. En fremsynethed 

som kan tilskrives Uffe Jensen, som også udførte al el arbejdet. 

Det blev end dog således at der blev etableret en standplads med 

el udtag på 100 meter. Vi kunne dermed tilgodese indskydning 

med jagtvåben på denne bane. 



 

 

I årene efter blev en masse af kommunens overskudsjord fyldt op 

som sidevolde og vi fik derved en fantastisk god skydebane med 

læ. Noget vi ikke havde været vant til. Vrald Odde er kendt i 

skyttekredse som et meget forblæst sted. Ligeledes kunne vi 

fjerne foreningens udkigstårn, som krævede en mand på posten 

under hele skydningen. Dette var en stor lettelse. 

Næste fornyelse blev indkøb af 5 stk nye SAUER STR200 

langdistancerifler. Et nyt fælles nordisk standardgevær som De 

Danske Skytteforeninger gav stor støtte til foreningen til. Med 

indkøb af disse våben fik flere interesse for skydningen på 200 

meter. De garvede skytter kunne hurtigt mærke forbedringer på 

resultatsiden med de nye våben.  

I 2005 markedsførte De Danske Skytteforeninger elektronisk 

markeringsanlæg fra Kongsberg til 200 meter baner og med stort 

tilskud. Det var så attraktivt at Struer Skyttekreds besluttede at 

indkøbe 4 baner. 

Nu kunne vi også spare en mand i markørdækningen og opnå 

lynhurtig  markering for skytterne. Banen var nu veludstyret med 

al den nyeste teknik. Dette gav en opblomstring af skydningen på 

langdistancebanen. 

Desværre faldt ammunitionsstøtten fra DDS væk omkring 2009 

og det blev herefter en bekostelig affære at skyde på banen, 

hvilket tydeligt kunne mærkes på aktivitetsniveauet, som 

herefter dalede kraftigt.  



 

 

50 Meter banen 

Med flytning af 200 meter banen og udbygning af 

rensningsanlægget blev der behov for etablering af en sidevold 

på østsiden af 50 meter banen over mod rensningsanlægget. 

Dette betød total afskærmning på alle sider og både et 

sikkerhedsmæssigt løft; men også en forbedring af 

vindproblemerne, som omtalt på 200 meter banen. 

Omkring år 2005 bliver ungdomsafdelingen stærkt forøget af 

mange nye skytter omkring 14 års alderen. Dette gav anledning til 

indkøb af skydejakker, idet juniorskytterne skulle skyde 

stillingsskydning. En skydning hvor skydejakken er nærmest 

påkrævet for at kunne beherske skydning i 3 stillinger. Dette blev 

en stor succes. Juniorerne præsterede efter kort tid pæne 

resultater og skydejakker er nu en fast del af riffelskytternes 

basisiudstyr. Flere er indkøbt siden og foreningen råder nu over 

jakker i flere forskellige størrelser og således skytterne kan vokse 

med opgaven. 

I 2007 besluttede bestyrelsen at investere i 10 stk elektroniske 

markeringsanlæg, af mærket MegaLink, til 50 meter banen. 

Dermed kunne de gamle motorer og skivevogne fjernes. Dette 

var en kæmpe forbedring af forholdene. Vi var nu fri for at bøvle 

med skiveskift, som var vanskelligt for stillingsskytterne og som 

krævede hjælp for børneskytternes vedkommende. Ligeledes 

kunne vi nu leje kommunens materielforvaltning til at slå græsset 

på banearealet. Dette forskønnede området og banerne meget. 



 

 

I 2009 fik 50 meter banen en kraftig renovering med nyt 

gummigulv, ny væg- og loftbeklædning. Det gav et tiltrængt 

forskønnelse af standpladserne. Alt er nu i lyse og venlige farver. 

En fornøjelse at komme på banen herefter. 

 

25 meter banen 

25 meter banerne blev i årene frem flittigt anvendt af de mange 

pistolskytter. Her var elektronisk vendeanlæg på begge 

baneafsnit og afsnittene var adskilt af en væg, således der kunne 

markeres hver for sig. Efter flere jordpåkørsler var voldene nu så 

høje at al skydning kunne foregå uden hensyntagen til 

afspærring. Dette gav stor frihed til afvikling af de mange 

skydeprogrammer.  

I forbindelse med flytning af 200 meter banen og 

voldopbygningen blev det muligt at etablere en 50 meter bane 

kaldet ”kravlegården”. Meningen var at træne skytter op til 

terrænskydning. Endnu et godt aktiv for foreningens medlemmer. 

De mange forbedringer af voldene på de mange baner betød dog 

også at dræn af vand på området blev ændret. Det betød at der 

opstod problemer på pistolbanerne. Man kunne ikke være sikker 

på at komme tørskoet frem og tilbage ved markering. 

Omkring 2005 blev et projekt sat iværk med at grave hele banen 

op og få etableret et ordentligt dræn. Samtidigt blev helt nye 



 

 

elektroniske baner etableret på det ene baneafsnit og dermed 

kunne pistolskytterne nu også bryste sig af et topmoderne anlæg. 

Samtidig med renovering af 50 meter banerne i 2009, blev 

pistolbanerne også kraftig renoveret. Ligeledes med nyt 

gummigulv, samt ny væg- og loftbeklædning. 

Hele skydeanlægget fremstår herefter i lyse og venlige farver.  

 

15 meter banen 

15 meter banen, som blev etableret i den nye del af Gimsing 

Skole i 1978, har gennem de senere år også gennemgået flere 

forandringer. 

I slutningen af 80’erne indkøbte foreningen 2 stk manuelt 

betjente luftrifler og 4 stk CO2 rifler. Senere kom også et par 

luftpistoler til. Der blev hurtigt etableret mulighed for at skyde på 

10 meter ved hjælp af et stop for skivevognen. 10 meter skydning 

på både riffel og pistol vandt dog begrænset interesse, selvom 

skydningen var væsentlig billigere end cal. 22. 

Om den begrænsede interesse skyldtes den manglende rekyle og 

brag eller om det var fordi skydning med luftvåben er mere 

krævende, vides ikke; men en trofast skare af skytter har dyrket 

disciplinen gennem alle årene og gør det stadig. Der er ønsker om 

at få denne disciplin udbredt til flere og især børne og 

juniorskytter. 



 

 

Omkring 2004 og efter 25 års brug af banerne i Gimsing fremkom 

bestyrelsen med et forslag om at bygge ny 15 meter bane i 

forbindelse med skydeanlægget på Vralden. Forslaget kom på 

tale fordi foreningen fik vurderet banerne af den skydebane 

sagkyndige fra De Danske Skytteforeninger. Banen var bygget 

efter de nyeste krav i 1978; men nye krav betød revurdering. Der 

skulle ofres store beløb for at få banen op på gældende standard. 

Ligeledes blev pladsen i klublokalet vurderet alt for småt. 

Mindstekravet til klublokaler, omklædning, kontor mv. er på 

120M2. Vi har knap 40M2. 

Bestyrelsen ansøgte derfor kommunen over 2 omgange om at 

komme med i budgettet; men begge gange blev foreningen valgt 

fra. 1. gang pga. planerne om et søsportscenter. 2. gang pga. hal 

udvidelsesplaner. 

Foreningen besluttede, sideløbende med disse ansøgninger, at 

lave en række forbedringer på banen. 

Første større opgave blev i 2005 at udskifte alle 

standpladsbordene. Disse var fast integrerede og opbygget i 

forbindelse med etablering af banen. Hele 

standpladskonstruktionen blev pillet ned og erstattet af elektriske 

hæve-sænke borde. Et kæmpeløft af kvaliteten på banen blev 

hermed lavet. 

Dog viste det sig hurtigt at det gav uventede problemer for 

børnene at nå skiveholderne. Disse kunne ikke nås af alle og 



 

 

hjælperne måtte nu springe rundt og skifte skiver for børnene, 

når dette var påkrævet. 

Det skulle heldigvis vise at blive løst allerede 2 år efter. For med 

indkøb af elektroniske markeringsanlæg i sommeren 2007, og 

som også kunne anvendes på indendørsbanen, var der ikke mere 

behov for skiveskift. 

Men det var nødvendigt at installere kabler, servere og andet 

materiel på banen i Gimsing. Dette blev indkøbt som tilbehør, 

således grundinstallationen er på begge baner og dermed 

muliggøre at flytte skærme og skivekasser, efter behov. 

Ligeledes blev foreningen nødt til at få gjort noget ved gulvet på 

banen  i Gimsing. Der var jo et lag på omkring 15 cm sand. Og da 

det elektroniske anlæg kræver daglig skift af sigteplader samt 

flytning mellem 10- og 15 meters afstand for henholdsvis 

luftvåben skydning og cal. 22 skydning, var man nødt til at gøre 

noget ved dette. 

Flere slamsluger firmaer blev kontaktet for løsning af opgaven 

med at fjerne de mange kubikmeter sand; men de fleste opgav på 

forhånd. Dog lykkedes det at få et firma fra Herning på opgaven 

og der blev samlet en lille flok hjælpere sammen. Efter kort tids 

sugning af sand, måtte han dog opgive. Maskinen var for svag og 

afstanden fra bilen oppe i skolegården og ned i kælderen var for 

lang. 



 

 

Firmaet kendte dog et andet firma i Århus, som nok mente de 

kunne klare opgaven. Endnu engang måtte hjælperne kaldes 

sammen og opgaven gik i gang. Desværre knækkede en aksel på 

lastbilen ved tømning af første læs sand og hele operationen 

måtte udsættes nogle dage. Til sidst lykkedes det at få alt sandet 

fjernet. Sandet fik man, af kommunen, lov at dumpe på 200 

meter banen, hvilket gjorde det meget billigere fremfor 

deponering pga. krudtslam og blystøv. 

Nu var standplads borde og markeringsanlæg helt i top. Gulvet 

kan fejes og det skydemæssige er helt  i orden. 

Nu mangler der blot nyt udsugningsanlæg, ny væg- og 

loftbeklædning, forbedring af banelys og dennes afskærmning, ca 

100 M2 ekstra plads, samt mulighed for at se dagslys. Så ville det 

være perfekt.  

Derfor må det være målet for Struer Skyttekreds i de kommende 

år, at få skabt mulighed for at udbygge anlægget til at indeholde 

samtlige baner . Ligeledes at udvide klubhuset tilsvarende og 

derved igen komme på forkant med udviklingen og blive én af 

landets bedste skydebaner. 

 

På vegne af Struer Skyttekreds 

Uffe Jensen og Poul Erik Hansen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


