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Den nye skydebane 

Projektmappe

Øverst: Perspektivtegning fra arkitektfirmaet over etape 1 af det planlagte byggeri 
Nederst: Etape 1 som byggeriet ser ud nu, hvor det er taget i brug.        
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Denne mappe er en udførlig orientering om an-
lægningen af Vamdrup Jagtforenings nye skyde-
bane, så private sponsorer eller firmaer, der ønsker 
at støtte dette projekt økonomisk, eller med materi-
aler/arbejdskraft, kan få et udførlig indblik i, hvad 
midlerne skal bruges til.

Er der spørgsmål, der ikke er besvaret, eller ting, 
der ikke er fuldt belyst i denne mappe, kan besty-
relsen til enhver tid kontaktes, hvis man ønsker 
yderlige oplysninger.

Oplysninger kan desuden findes på 
www.vamdrupjagt.dk

Hans Henningsen, formand
70  20 13 20 / 40 43 11 44
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Indholdsfortegnelse

Formål

Skydebanen skal have til formål at træne jægere, så de får bedre skydefærdigheder. 
På den måde kan vi være med til at nedbringe antallet af anskydninger.

Skydebanen skal også være et sted, hvor man kan have det sjovt med skydning både ung 
og gammel, øvet og uøvet. 

Skydebanen skal også være et sted, hvor der findes kommende skydetalenter til det dan-
ske flugsskydningslandshold, OL - skytter o.s.v. Flugtskydning er på lige fod med andre 
sportsgrene optaget under Dansk idræts forbund, og når banen står færdig, vil vi gøre en 
ekstraordinær indsats for at træne de unge talenter og finde sponsorer til dem.  

Udover at være en skydebane skal det nye anlæg være et samlingssted for områdets øv-
rige aktiviteter som hundetræning, foredrag, fester, teambuilding mm.
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Beskrivelse af projekt ny skydebane

Baggrund:
Vamdrup jagtforenings skydebane i Hafdrup startede som alle andre skydebaner på en 
mark i omegnen af byen, hvor man skulle ud og flytte køerne, før man kunne skyde.
I 1984 købte Vamdrup Jagtforening jorden til den nuværende skydebane, der er beliggende 
i et smukt område, der ligger ned til Kongeåen. Området er på godt 7 ha.
Vamdrup Jagtforening ejer altså selv det areal, hvor den nye bane bygges.
Vi er Kolding Kommunes eneste flugtskydningsbane, og i de seneste år er banen blevet 
brugt mere og mere af et stadigt større opland. Derfor stod det klart for bestyrelsen, at vi 
var nødt til at øge den nuværende kapacitet for at kunne dække det behov der var for en 
større og mere tidssvarende bane både for jægere, sportsskytter og jagttegnsaspiranter.
Derfor startede vi arbejdet med den nye bane i 2004.
Dette behov er yderligere forstærket med indførelsen af nye jagttegnsregler, hvor der 
kræves mere træning af de nye jagttegnsaspiranter og en afsluttende duelighedsprøve. Vi 
regner som kommunens eneste skydebane med at skulle sevicere dette nye initiativ

Den nye skydebane:

Den nye skydebane skal rumme to jagtbaner efter gældende regler for mesterskabsskyd-
ning, to trapbaner og to sportingbaner herunder også olympisk trap. Et oversigtskort over 
banen kan ses på side 10. Byggeriet foregår i to etaper hvor halvdelen af banen bygges.
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Miljø:

Det siger sig selv, at når man anlægger en ny skydebane, spiller hensynet til det omkring-
liggende miljø en stor rolle.

De 8 meter høje støjvolde, der omgiver skydebanen, dæmper støjen mod nord, øst og 
vest; og desuden foregår skydningen fra særligt lyddæmpede skydehuse, hvilket elimine-
rer støjen mod øst, syd og vest. Billedet herover viser bygningen af de enorme støjvolde i 
2012. Nederst et af de store skydehuse under opførsel.
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Tidshorisont
2013

Arbejdet med den nye skydebanes etape 1 blev færdiggjort 01/08 2013. 
Skydningen har været  afviklet hele året først på den gamle bane og derefter på den 
vestlige del af den nye bane.Arbejdet med den østlige del (etape 2 på oversigtskortet) kan 
påbegyndes mens der skydes på etape 1. Banen er endnu ikke oppe på fuld kapacitet, men 
allerede her er der tale om en udvidelse, fordi der nu kan afvikles flere former for skyd-
ning på flere af ugens dage.

2014
I 2014 kan arbejdet med selve skydebanen sandsynligvis afsluttes. Skydebanen vil nu 
være nu oppe på fuld kapacitet. Det vil således være muligt for os at medvirke til at lette 
det større tryk som de nye jagttegnsregler med duelighedsprøver vil føre med sig i 2014. 
Det vil dog nok ikke være muligt at udnytte den nye bane fuldt ud, da det nuværende 
klubhus ikke har tilstrækkelige faciliteter til en sådan belastning.

2015-16
Det nye klubhus bygges. Den nye skydebane indvies.

Bemærk: 
Banen vil kunne udnyttes i et vist omfang i hele perioden. Det er vigtigt for økonomien i 
projektet. 

Denne tidshorisont bygger naturligvis på et skøn, da en stor del af arbejdet udføres af 
frivillig arbejdskraft og er baseret på velvillig bistand fra lokale håndværkere og diverse 
fondsmidler. 
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Økonomi

Vamdrup Jagtforening har i en årrække haft grønne tal på bundlinjen takket være det 
store arbejde, der er lavet af foreningens medlemmer, først og fremmest på skydebanen. 
Det har gjort at vi har kunnet gå i gang med byggeriet på egen hånd, men det siger sig 
selv, at vi ikke kan løfte hele projektet på en gang,- også selv om vi har  allie-
ret os med nogle af foreningens medlemmer, der har ekspertise indenfor 
kloakarbejde,betonarbejde, flisebelægning, el og ikke mindst arbejde 
med entreprenørmaskiner.
Byggeriet vil i størst mulige omfang foregå på frivillig basis. 
Mange af foreningens medlemmer har allerede lagt et stort ar-
bejde i at rydde området og medvirke til anlægningen af etape 
1, og vi håber selvfølgelig, at mange af vores medlemmer 
også vil hjælpe med det fortsatte byggeri.

Bestyrelsen og foreningens udvalg har indsamlet tilbud på 
materialer og teknisk udstyr mange steder, og ved utallige 
møder vedtaget en plan over materialesammensætningen, der 
både tilgodeser kvalitet, den omliggende natur - og budgettets 
rammer.
For at undgå at låne for mange penge, er det bestyrelsens håb, at 
flere af  Vamdrups og Koldingegnens større virksomheder ønsker at 
støtte dette projekt, da vi mener det kan være et trækplaster til området, som 
kan sammenlignes med for eksempel en golfbane. 
Flere af Vamdrups erhvervsdrivende har allerede bidraget med sponsorering af diverse 
materialer  eller udlån af værktøj og maskiner. Vi har allerede set noget sådant, da der 
blev holdt en såkaldt op-skydning i forbindelse med det forestående DM i trapskydning
- allerede inden banen var fuldt færdiggjort.
Foreningen har modtaget en vis støtte fra tipsmidler og Jægerforbundets kredspulje. 
Bestyrelsen er derudover hele tiden i gang med at søge forskellige fonde og legater, der 
sponsorerer projekter som vores. 

Baggrund

Sponsorer og fondsmidler
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Skulle du eller dit firma ønske at give en økonomisk eller materiel håndsrækning til dette 
projekt, vil Vamdrup Jagtforening være yderst taknemmelig.
Vi har derfor udarbejdet en blanket (sponsoraftale), hvorpå der noteres hvad den enkelte 
sponsor ønsker at støtte dette projekt med. Vi mener, - men kræver naturligvis ikke -, at 
begge parter skal have et eksemplar af blanketten i underskrevet stand, så ingen er i tvivl 
om aftalens indhold. Blanketten er vedlagt denne sagsmappe.
Rent praktisk vil vi først telefonisk kontakte de firmaer/sponsorer, vi håber vil støtte 
projektet. Derefter vil vi sende, eller møde op med projektmappen til gennemlæsning, 
så sponsorerne får mulighed for at sætte sig ind i sagen, inden der tages stilling til et evt. 
sponsorat. 
Hvis sponsorer ønsker det, vil vi naturligvis gøre opmærksom på, hvem der har støttet os. 
Nedenfor ses et par eksempler på hvordan det kunne se ud

Sponsoraftaler

Hvordan vi vil gribe det an

Bemærk: 

Bestyrelsen har tavshedspligt hvad angår det enkelte firmas ønske om offentliggørelse af 
sponsoratets størrelse!
Vi ønsker på ingen måde at lægge pres på nogen! Alle beløb, store eller små, er velkomne 
og vil blive til gavn for mange af kommunens borgere og til stor glæde for os.
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Hvad vi kan tilbyde

Generelt

Man behøver ikke være jæger for at dyrke flugtskydning. Alle, der har lyst, kan dyrke 
denne sport. Nybegyndere vil blive grundigt instrueret i behandlingen af haglvåben og  
vejledt i de krav til sikkerhed, der er en selvfølge, når der skydes på en skydebane. 
Vi kan tilbyde kvalificeret instruktion både for folk, der ikke har prøvet at skyde før, og 
for  de skytter, der trænger til at blive bedre; og der vil altid være instruktører til stede 
på banen, hvad enten det er en almindelig træningsaften eller et særligt arrangement, det 
drejer sig om.
Flugtskydning er på lige fod med andre sportsgrene optaget under Dansk Idrætsforbund.

Specielt for sponsorer og gæster

- Vi vil tilbyde byens firmaer deltagelse i konkurrenceskydning med andre af områdets 
firmaer, hvor både trænede og ikke trænede skytter kan deltage

- Firmaer, der ønsker det, kan leje banen til afholdelse af skydninger og sammenkomster 
for firmaets ansatte og kunder

- Evt. jagtkonsortier kan leje banen

- Private kan leje banen

- Andre jagtforeninger kan leje banen

Bemærk: 
Der skal - og vil - altid være instruktører til stede på banen, når der skydes.

På foreningens vegne:                                              
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Ca 200 m.


