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        Forsidemotivet, der er taget fra de gamle jubilæumsskrifter, viser 
        Aalborg Skyttekreds`  gamle emblem, der bl. a. blev brugt som hue- 
        mærke. På fanen i midten står: AAS  I K, der står for: Aalborg Amts 
        Skytteforenings 1. Kreds. 
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       Major A. Myhre, medstifter og første 
                            formand for Aalborg Skyttekreds.      

      Foto: H. Tønnies, ca. 1867. 
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Forord 
 
Dette jubilæumsskrift er udgivet af Aalborg Skyttekreds for at bidrage til historien om 
kredsen siden den blev grundlagt for 150 år siden. Dette åremål udgør 5 generationer, og 
de har bidraget til at udvikle skyttekredsen til det, den er i dag. 
Skyttekredsen er Aalborgs ældste idrætsforening, som stadigvæk er fuld af liv og aktivitet 
indenfor stort set alle discipliner af sportsskydning. 
Foruden de indendørs skydebaner i selve Aalborg har skyttekredsen et 24 tønder land 
stort skydeområde i Dall syd for Aalborg, som blev købt for snart 50 år siden. I Dall er 
der indrettet en række skydebaner til forskellige formål, og dette har gjort det muligt at 
dyrke de mange skydediscipliner. Derfor må vi glæde os over den daværende bestyrelses 
fremsynethed ved købet af området.  
Udbuddet af skydemuligheder er givetvis med til at bibeholde medlemsfremgangen. 
 
En varm tak skal rettes til Flemming Hansen for hans store indsats med at samle og 
redigere stoffet til dette jubilæumsskrift. Ligeledes skal Lars Ørum have en stor tak for  
hans arbejde i forbindelse med udgivelsen af skriftet. 
 
Arne Kildegaard   
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Indledning      
Da 150 året for Aalborg Skyttekreds oprettelse nærmede sig, blev jeg spurgt om jeg ville 
være med til at lave et skrift herom. Grunden til at valget faldt på mig var formentlig mit 
mangeårige medlemskab af kredsen, dels som aktiv skytte siden 1958, dels gennem mit 
kendskab til foreningens daglige virke, der stammer fra bestyrelsesarbejde og kassererjob 
i 3 perioder mellem 1962 og 1989.    
Der er tidligere, i 1912, 1937 og 1987, udgivet jubilæumsskrifter som er blevet digitalise-
rede. De kan ses på kredsens hjemmeside, www. aalborg-skyttekreds.dk. 
Disse 3 skrifter danner grundlag for de første 125 år af dette skrift, da der jo ikke er sket 
ændringer i selve historien. Til supplement heraf, og i forsøget på at finde ”nyt” i det 
gamle, har jeg pløjet foreningens forhandlingsprotokoller siden 1891 igennem tillige med 
adskilligt andet arkivmateriale, og fundet forskellige (synes jeg) sjove og almindelige så-
vel som ualmindelige tildragelser og oplysninger som kan virke lidt pudsige i dag. Jeg har 
også forsøgt at finde billeder der passer nogenlunde til tiden og teksten. 
Det er mit håb, at du vil have fornøjelse af at læse om, hvordan vore forgængere ud i 
skydningens svære kunst har klaret sig gennem de forløbne 150 år. 
 
Flemming Hansen 
 
Kilder: 
Aalborg Skyttekreds jubilæumsskrifter 1912, 1937 og 1987 
Jydsk Byskyttestævnes Jubilæumsskrift 1935 
Aalborg Amts Skytteforenings Jubilæumsskrift 1968 
De Danske Skytteforeninger gennem 150 år 
Aalborg Skyttekreds forhandlingsprotokoller 1891 – 2007 
Aalborg Skyttekreds bestyrelsesreferater  2008 – 2012  
Diverse protokoller, skyde-, kasse- og andre bøger og album fra AAS arkiv 
AAS og egne scrapbøger 
Diverse brochurer og foldere fra bl.a. DDSG&I 
Gamle skydeprogrammer 
Idræt i Aalborg gennem 100 år 
Aalborgbogen 2001 
Dansk Idræt 1916 
Diverse avisudklip 
Internettet 
 
En stor del af ovennævnte materiale er tidligere overdraget til Aalborg Idrætsarkiv, 
Harald Jensens Vej, der velvilligt har stillet det til rådighed. 
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   Aalborg Skyttekreds 1862 – 2012 
 
Aalborg Skyttekreds er Aalborgs ældste idrætsforening. Den er stiftet d. 22. juni 1862 på 
foranledning af major A. Myhre, der havde indsat en annonce i AALBORG-POSTEN d. 
12. juni med ”Indbydelse til Oprettelsen af en Skytteforening for Aalborg, Nørresundby 
og Omegn”. Baggrunden for dette var at kaptajn H.P.V. Mønster i 1861 i København 
havde fået oprettet ”Centralkomiteen for oprettelse af Skytteforeninger.” Forbilledet 
herfor var dannelsen af lignende foreninger i bl.a. England. Her havde de et vist militært 
tilsnit. Det var dog ikke Mønsters mening, at danske skytter skulle organiseres på samme 
vis, men derimod ved skydeøvelser at opnå et supplement til eller forberedelse til den 
almindelige værnepligt. En tiltagende frygt for en ny krig på grund af udviklingen i 
Slesvig-Holsten var en medvirkende årsag til en stigende nationalfølelse og en styrkelse 
af forsvarsviljen i befolkningen.                                                                                         
Da Rigsdagen i januar 1862 bevilgede 2000 Rd. til førnævnte komite, og 
Indenrigsministeriet d. 1. februar udsendte en skrivelse til landets amtmænd med 
opfordring til at arbejde for oprettelsen af skytteforeninger, og samtidig bad om 
tilbagemeldinger om sagens gang  inden d. 1. juni samme år, begyndte der at komme 
gang i skyttesagen. Og som nævnt tog en kreds af byens bedre borgerskab initiativ til 
mødet, der fandt sted på Aalborg Rådstue d. 15. juni. En på mødet nedsat komite på 5 

mand arbejdede hurtigt, og allerede dagen efter 
kunne man læse i en annonce i Aalborg 
Stiftstidende, at der var fremlagt indtegningslister 
forskellige steder i byen, for de der ønskede at 
tegne sig som medlemmer af skytteforeningen. 
Den 20. juni var der en annonce med indbydelse 
til allerede indtegnede og alle andre interesserede 
om et møde på Aalborg Rådstue, hvor udkast til 
love for en skytteforening for Aalborg, 
Nørresundby og Omegn ville blive forelagt.  

På mødet blev der vedtaget love og valgt en be-
styrelse på 5 mand med major A. Myhre som for-
mand.  Skytteforeningen var dermed en realitet. 
Den 1. juli opfordrer bestyrelsen i en annonce 
byens ”Købmænd, Håndværksmestre og andre 
Principaler og Næringsdrivende, som have unge 
Mennesker i deres Brød”, til at opfordre disse til 
at indmelde sig i foreningen.  
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Til beroligelse for arbejdsgiverne ville ”tiden til Skydeøvelser for disse (de unge men-
nesker), blive tilpasset saaledes, at de daglige Forretninger ikke derved vil lide noget 
Afbræk.” Af samme annonce fremgår foreningens formål-(s-paragraf): ”At udbrede Fær-
dighed i Riffelskydning for derved at udvikle Evnen til at værne om Fædrelandets Sikker-
hed og Selvstændighed”. Allerede d. 5. og 8. august indbydes de skydende medlemmer 
til øvelse og instruktion på den lille eksercerplads. Mødetiden er aften kl. 7½. 
Eksercerpladsen lå i området ved Fjordgade og Nyhavnsgade, lidt øst for Aalborg Slot. 
I starten øvede man sig med gamle taprifler, der var lånt af Jægerkoret i København.                                                                        
Foreningens første præmieskydning blev afholdt allerede d. 19. oktober. Der skulle afgi-
ves 3 skud på 300 alens afstand (ca. 190 m) med Miniè-riflen. Skydningen foregik på for-
eningens første skydebane, der var beliggende i A. Voss´ grusgrav, der lå vest for byen 
ved Skovbakken. 
                                                                                                                                                   
Bedste skytte var den, der havde den mindste spredning,  d.v.s. mindste gennemsnitsaf-
stand fra skivens centrum. Der deltog 90 skytter, og vinder blev malersvend Grøndahl, 
der var fra Nørresundby. Gennemsnitsafstanden var 5”, d.v.s. ca. 13 cm. Nr. 2 var over-
kommandèrsergent Silkeborg fra Aalborg. Hans resultat var 10,33” i gennemsnitsafstand. 
De 6 første fik i præmie en Miniè-riffel samt et antal Rigsdaler startende med 25 Rigsda- 
ler. Miniè-riflen var oprindelig en fransk militærriffel, der blev ombygget herhjemme til 
Skytteforeningsriffel M/1861. Det var en forlader, kaliberen var 12,16 mm.  
 

              

 

                                                                                                                                                           
Når man blev optaget i skytteforeningen, betalte man dengang 1 Rigsdaler i indskud og  
24 skilling i kontingent pr. kvartal. Udover øvelsesskydningerne var der i de første år to 
årlige præmieskydninger, der var velbesøgte. Sædvanligvis afsluttedes disse med festlige 
sammenkomster, hvor der blev holdt taler og afsunget fædrelandssange ved aftenspis-
ningen.                                                                     
Til øvelsesskydningerne var skytterne opdelt i 4 delinger, der via avisannoncering blev 
orienteret  om, på hvilket tidspunkt den enkelte deling skulle skyde. Eksempelvis d. 18. 
juli 1863 skød 3. og 4. deling kl. 7 og 8 formiddag, og 1. og 2. deling  kl. 3 og 4 efter-
middag.  
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Fra en af de første skyde- 
konkurrencer i Aalborg 
                         
 
 

 
 
 
 
 
 
På grund af krigen var 
skydningen indstillet i 
1864 og våbnene enten 

sendt til København eller gravet ned, for at de ikke skulle falde i fjendens hænder. I 1865 
genoptoges skydningerne, og de foregik nu på de militære skydebaner, der den gang lå 
øst for byen ved Bakkegaarden  (i dag området ved Bakkegårdsvej i Vejgård). Når der var 
præmieskydning, drog skytterne i samlet trop med musik i spidsen ud til skydebanerne. 
Til flere af præmieskydningerne var der skænket præmier af  Indenrigsministeriet i form 
af kontanter og Miniè-rifler. I 1866 synes – nu oberst – Myhre at være blevet afløst på 
formandsposten af kaptajn K. Hermansen.  
Organisatorisk havde skytteforeningerne indtil nu sorteret under ”Centralkomitèen”, men 
efterhånden som de blev mere og mere udbredte, blev kommunikationen for vanskelig, og 
man begyndte nu at slå sig sammen i amterne i amts-skytteforeninger. Således også i Aal-
borg Amt hvor Aalborg Amts Skytteforening blev stiftet d. 18. juli 1868. Aalborg Skytte-
kreds blev amtets 1. Kreds, og kredsforstander  blev premierløjtnant H. Wandler. 

I 1869 skænkede en kreds af ”Danske Kvinder i Aalborg” foreningen en ”smuk Danne-
brogsfane, forarbejdet af  Silketøj og med Broderi-Inskription i ægte guld”. I overværelse 
af en stor menneskemængde overleveredes fanen på Gl. Torv i Aalborg på kvindernes 
vegne af borgmester, etatsråd Stricher til kredsforstanderen, premierløjtnant Wandler. 
Flere honoratiores holdt taler og adskillige sange blev afsunget til musik af Halvbrigade-
musikkorpset. Og sandelig om ikke der om aftenen var festlig sammenkomst i Håndvær-
keforeningen med festmåltid og efterfølgende bal.  Der blev ikke sparet på krudtet den 
gang!                                                                                            
Til den Store Nordiske Skyttefest i Horsens i september 1869 befordredes skytterne fra 
Aalborg med ekstratog ad den nyanlagte jernbane - sågar før den officielle åbning af 
ruten Aalborg - Randers. Da Wandler var indtrådt i amtsbestyrelsen i 1869, blev kommis 
C.G. Jensen valgt til ny kredsforstander i 1. kreds. Udover skydning var eksercits  kom-
met på programmet, og nu indførte man også gymnastik i vintermånederne, hvor skyd-
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ningen lå stille. I 1871 var kaptajn P. Lundby tiltrådt som kredsforstander. Samme år 
ophørte ”Centralkomitèen” som overordnet organ for skytteforeningerne  og blev afløst  
af en Overbestyrelse for De danske Skytteforeninger. Denne overbestyrelses opgave var 
at få lavet ensartede skyderegler, klasseinddeling, skiver o.s.v. for hele landet. I Aalborg 
Skyttekreds indrettede man sig efter disse regler, og bl. a. indførte man en 4-delt rektan-
gulær skydeskive.   
Fra 1872 til 1882 hed foreningens kredsforstander stabssergent W. Christensen. I disse år 
hensygnede foreningen - formentlig ikke på grund af stabssergenten -  men nok mere 
fordi en ændring i  Hærloven af 1867 ændrede incitamentet hos de kommende værne-
pligtige til at opnå duelighed i skydning. Denne færdighed havde nemlig indtil da medført 
en lempelse i militærtjenesten i form af afkortning af tjenestetiden.  
I starten af halvfjerdserne vandt den i 1867 i hæren indførte Remington bagladeriffel 
M/67 indpas i skytteforeningerne, og fortrængte efterhånden den for længst utidssvarende 
Miniè-riffel. Ammunitionen hertil var en enhedspatron med randtænding, kaliber 11,35 
mm.  Ikke alene præcisionsmæssigt men også  betjeningsmæssigt var det et stort frem-
skridt. Til gengæld var patroner til Remington ca. 3 gange så dyre som krudt og kugler til 
forladeren. Da patronen i 1879 ændredes til centraltænding faldt prisen fra 7 øre til 3 øre, 
og det satte gang i udbredelsen af M/67`eren. Man bibeholdt dog Miniè-riflerne til øvel-
ses- og eksercitsbrug frem til først i 1880`erne. 

 

             

 

 

 
To Aalborgfolk, Sofus Raaen og Hans Jensen, oprettede i 1877 en konkurrerende skytte-
klub primært for unge handelsmænd. Navnet blev Aalborg Amts Skytteforenings 3. 
Kreds, under ledelse af købmand,  løjtnant Jeppe Poulsen. Der var ikke noget godt sam-
arbejde foreningerne imellem, og i 1882 fik Aalborg Amts Skytteforening udvirket, at  
de to kredse blev sluttet sammen som Aalborg Amts Skytteforenings 1. Kreds med før-
nævnte Jeppe Poulsen som kredsforstander. I 1884 blev han afløst af købmand, løjtnant 
N.C. Christensen, der fungerede indtil 1888. Efter sammenslutningen kom der atter gang i 
skydningen, og medlemstallet steg. I 1885 var der en stor skytte- og gymnastikfest i Aal-
borg med skydning på de militære baner i Vesterkæret og gymnastikopvisning og folke-
fest på Skovbakken.                                                                                                                                           
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I 1887 meldte Aalborg Amts Skytteforening sig, sammen med flere andre amtsforeninger, 
ud af  Overbestyrelsen grundet uenighed om, hvordan den skulle håndtere forskellige po-
litiske tendenser i nogle amtsforeninger. Det var i forbindelse med de såkaldte Riffel-
foreninger der opstod under provisorietiden. Udmeldelsen førte til en opsplittelse af amts-
skytteforeningen i 2 foreninger (med samme navn!). En for landområdet, og en for Aal-
borg by. Efter delingen kom Aalborg Bykreds til at sortere direkte under Indenrigsmini-
steriet frem til 1893, hvor den atter indmeldtes i Overbestyrelsen.  1887 var også jubi-
læumsår - 25 år - men der er ingen oplysninger om, at det blev fejret. Medlemstallet var 
det  år 581. 
Assistent Hjalmar Smith overtog kredsforstanderposten i 1888. I sommeren marcherede 
kredsens skytter - ca. 50 mand - iført gevær ad landevejen mod Lundby Krat, sluttende 
med feltøvelser hen over markerne til Lundby Krat. Hertil ankom damerne pr. vogn (he- 
stevogn forstås), og resten af dagen formede sig som en skovtur med dans til kl. 10 aften. 
Derefter kørte damerne hjem igen pr. vogn, mens mændene i marchkolonne drog bagef-
ter. Til kredsforstander valgtes i 1889 agent Justus de Meza. Han virkede til slutningen af 
1890 da han fraflyttede byen. Hjalmar Smith, der havde ledet foreningen siden de Meza`s 
afgang, blev så atter valgt til formand ved generalforsamlingen i 1891. På samme general-
forsamling var sidste punkt på dagsordenen ”en Bolle Punsch”. I 1891 har 152 aktive 
skytter afgivet tilsammen 10.145  skud, heraf 9.570 træffere. Skydeafstanden har været 
fra 100 til 600 alen,  (ca. 65 til 380 meter). ”Det vides at nogle Skytter fra Aalborg i 1892 
deltog i et Skyttestævne i Norge, men der findes ikke andre Oplysninger herom.” Sådan 
står der i 75-års jubilæumsskriftet, men ved en nærlæsning af forhandlingsprotokollen fra 
generalforsamlingen d. 18. april 1893, kan man læse at ”Foreningen havde haft 4 mand 
til at deltage i Skyttefesten i Kristiania (nu Oslo) hvoraf de 3 hjembragte Præmier”.    
 
 

     
 
Ved generalforsamlingen i 1893 valgtes fuldmægtig J.P. Dietz til kredsformand, men 
efter få måneder rejste han fra byen, hvorefter dels lærer H. Pedersen og urmager N.C. 
Gjørup fungerede som formand, indtil førstnævnte ved generalforsamlingen i september 
blev valgt. Som sådan fungerede han indtil januar 1895, da han også rejste fra byen. Som  
før nævnt var Amtsskytteforeningen  tidligere blevet splittet i to, men blev atter 
genforenet i 1893. I den anledning blev der afholdt en stor Skytte- og Folkefest på 
Skovbakken, som Aalborg Skyttekreds havde stor ære af at have forestået. Festen sluttede 
med et stort fyrværkeri ved midnatstide.  I sommeren 1894 var nogle af kredsens skytter 
på langfart. De deltog i den ”5’te almindelige danske Skytte- og Gymnastikfest” i Odense. 
Maler Frantz Hansen fik i 3. præmie på 200 m. et guldur. Ved dette stævne blev der 
desuden skudt på 250 m, 500 m og 750 m. 
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I 1890’erne indførtes en 8-delt rektangulær skive i stedet for den 4-delte fra 1871. Og på 
våben-området var gevær M/89, der var blevet indført i den danske hær under denne be-
tegnelse, ved at blive udbredt blandt civile skytter, sideordnet med Remington’en. Det ses 
bl.a. af generalforsamlingsbeslutning i Aalborg Skyttekreds d. 10. april 1895, hvoraf det 
fremgår at ”med Hensyn til afbenyttelsen af  Geværer bestemtes det at være frit Valg af 
Gevær 89 og Gevær af Model 1867 baade til Øvelse og Præmieskydninger”.     

                

 

 

Gevær M/89, der blev fremstillet på Geværfabrikken i København, var et magasingevær, 
men til skytteforeningsbrug blev det fra  1893 fremstillet som enkeltskudvåben, bl.a. fordi 
det var billigere. Ammunitionen hertil var en 8 mm kappeklædt fuldskarp patron med  
svag krudtladning. Især hvad præcision angår var dette våben en stor forbedring.                        
Den 8-delte skive nævnes første gang i forhandlingsprotokollen i forbindelse med en præ-
mieskydning i juli 1894. Af bestemmelserne for skydningen fremgår det, at ”der maa kun 
sættes af én Gang for hvert Skud, sætter en Skytte af mere end én Gang, maa han erlægge 
50 Øre til Grisen for hver efterfølgende Gang” (Grisen var foreningens bødekasse, der 
nævnes mange gange i protokollen).  

I vinteren 1893/94 deltog en del medlemmer under formandens ledelse i gymnastik to  
gange om ugen, hvilket man også behørigt havde indberettet til Overbestyrelsen. Der  
var ialt afgivet 5.950 bogførte skud hvoraf 5.745 træffere. Flittigste skytte var faktor 
Wartenberg, der havde afgivet 455 skud, hvoraf de 453 traf skiven. Dette ifølge general-
forsamlingsreferatet, hvor man også besluttede ”at hvem der møder med Magasingeværet 
har Lov at benytte samme til Øvelse, men ikke ved Kredsens Præmieskydninger”.  
Købmand Louis Pedersen var fra januar til april 1895 fungerende kredsformand, men 
blev på generalforsamlingen afløst af  kaptajn N. Jørgensen. Ved en ekstraordinær gene-
ralforsamling i 1896   overtog overbanemester P.M. Christensen posten, og han kom til at 
virke indtil april 1900.  
 I 1897 fik kredsen fornyet sin fane - også denne gang skænket af byens damer. Efter en 
højtidelig overdragelse d. 5. juni førtes fanen over torvet og deltog i processionen til 
grundlovsfesten på Skovbakken. Dette år var der 92 aktive ældre, 52 aktive yngre skytter 
og 70 passive medlemmer. Der var afgivet 10.100 skud og træffeprocenten var 96. 
Regnskabet udviste et overskud på 7 Kr. og 57 Øre. 15 af de aktive skytter havde deltaget 
i den store skyttefest i Ribe om sommeren. 
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Sløjdlærer A. Hansen blev valgt til kredsformand i 1900 og virkede indtil 1902. I 1901 
forhøjedes kontingentet til 4,- Kr.  Halvdelen skulle betales ved sæsonens begyndelse, 
resten den 1. august.   Den 17. august 1902 afholdt kredsen en stor Kap- og Præmie-
skydning i Vesterkæret for alle amtets kredse samt Hobro. Foruden hoved-, kap-, og 
mesterskabsskydning var der tre for-sjov skydninger. Der blev skudt på såvel 8-delte, 
som 9-delte og 10-delte skiver. Skydningen startede kl. 8 morgen og sluttede kl. 4 præcis. 
I eftermiddagens løb underholdt Aalborg Regimentsmusik på banerne. Med musik og fa-
ner var der kl. 4 indmarch til Beiers Hotel, hvor præmierne uddeltes.  Kl. 5 var der fælles-
spisning med damer à 1 Kr. 50 Øre pr. couvert. Aftenen blev tilbragt i Kilden, hvor Regi-
mentmusikken gav koncert. Her er noget at leve op til for nutidens arrangører af skyde-
stævner!                                                                                                                                          
Efter et større underskud ved en stor kapskydning i Mosskov som foreningen i 1902 var 
involveret i, arrangerede bestyrelsen et karneval i januar 1903 i et forsøg på at rette op på 
økonomien. Karnevallet blev en stor succes og gav et stort overskud.   

Salonskydning.   I 1880’erne begynder man rundt omkring at afvikle indendørs skyd-
ning med  forskellige former for småkalibrede skydevåben. Til Remington  M/67 fandtes 
der en indstikspibe til cal.22 patroner. Senere fremkom der til Gevær M/89 en indstiks-
patron, der havde en 4 mm riflet gennemboring. Dertil fandtes en speciel 4 mm patron. 
Hvad man skød med i Aalborg Skyttekreds vides ikke, men den første omtale af  inden-
dørs skydning vedrører en salonskydning med påfølgende bal søndag d. 13. februar 1898. 
I november 1900 var der indbydelse til salonpræmieskydning med Gevær Model 89 i Bis-
pensgade 12. I 1903 ansøger kredsen Kommandantskabet om tilladelse til at benytte det 
lille eksercerhus til salonskydning i vinteren. Her ville man så ”forsøgsvis forsøge Øvelse 
i Fægtning og Hugning.”  Man fik tilladelse til skydningen, men ”benyttelse af fægtered-
skaberne tillades ikke.” Bestyrelsen drøftede desuden ”spørgsmålet om hvorvidt det vilde 
være heldig at Drenge deltog i Salonskydningen.” 

Den lille eksercerplads  
ved Nyhavnsgade med 
eksercerhuset t.v. 
Her er det soldater der i 
ca. 1890 eksercerer og 
laver legemsøvelser. 
Det var på denne plads 
kredsens medlemmer fra  
1862  mødtes til deres 
øvelser hver tirsdag og 
fredag aften kl. 7½ . 
I 1921 skød kredsen med 
salonrifler i eksercerhuset. 
 
Foto: K.V. Monberg 
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Kredsen fik ny formand i 1902, det var direktør C.F.L. Sørensen, som i 1904 blev afløst 
af  konstruktør P. Broe, der holdt i et år. Marketenderiet i Vesterkæret blev det år som i 
tidligere år tildelt enkefru Jensen, men hun er tilsyneladende ophørt derefter, idet besty-
relsen året efter søger at entrere med en marketender. Betalingen til markørerne sættes op 
til 1,25 Kr. pr. skydedag, imod at ”Smørbrød og Øl bortfalder.”  Så kan de lære det! 
Ingeniør Hans Denver havde været i bestyrelsen i 3 år og havde gjort et stort arbejde der, 
da han i 1905 blev ny formand i kredsen. Under hans formandskab blev der sat fokus på 
forbedring af  skydefærdighederne,  og det kunne aflæses ved Jydsk Byskyttestævne, som 
Denver havde fået henlagt til Aalborg i 1906. Her fik kredsen nemlig en fornem 3. plads, 
efter at man i de foregående ca. 10 år siden disse stævners start i 1895 havde måttet nøjes 
med placeringer nederst på resultattavlen. Ved dette stævne deltog ca. 150 skytter fra 14 
byer. Da kredsens baner i Vesterkæret ikke kunne afvikle så mange skydninger blev de 
henlagt til amtets baner i Svenstrup. Der blev skudt på 250 m til 8-delte og 10-delte ski-
ver. Alle skud skulle afgives stående i frit anslag. Af det udførlige program fremgår 
desuden at der ved banerne ”forefindes en udmærket Restauration samt en Garderobe til 
såvel Tøj som Geværer. Endvidere er der en Cyklestald med Reparationsværksted”. De 
ikke cyklende kunne kl. 5½ tage ekstra-toget til Aalborg, hvor præmieuddelingen fandt 
sted under fællesspisningen i ”Enighedslund”. Pris 2,- Kr.  couverten. Stævnet gav et 
overskud på Kr. 44,48 som tilførtes ”Rejsefondet”.                                                 

Hidtil havde kredsen været tilfreds med de 
fire militære baner, man havde haft til rå-
dighed, men som byskyttestævnet viste, var 
det ikke tilstrækkeligt til større skydninger. 
Hans Denver foranledigede derfor i 1907 
med såvel militær som kommunal tilladelse, 
at der på bane 3 blev anlagt en betonstøbt 
markørgrav med 8 skiveopstillinger med 
hejs. Tillige opførtes et skydehus med 8 
skydebåse samt rum til ammunition og kon-
tor. Skydeafstanden var 250 m. I marts var 
man klar til at påbegynde arbejdet, og alle-
rede d. 4. august blev banerne indviet ved en 
kap- og præmieskydning.  Til financieringen 
af dette projekt  stiftedes  ”Aktieselskabet 
Aalborg Skyttekreds”  med en aktiekapital på 
2.000 Kr. fordelt på 20 aktier à 100 Kr. Der 
blev valgt en bestyrelse på 3 mand med Hans 
Denver som formand.  På forhånd havde man 
sikret sig at kunne få en flerårig kontrakt med 
Aalborg Skyttekreds om leje af banerne. Ak-
tieselskabet havde  selvfølgelig egne love.    
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                 Hvad man dog skød på den gang omkring 1901. 
 

 
 

           
Ved den 3. Skandinaviske og 6. Almindelige Danske Skytte- og Gymnastikfest i 
Kjøbenhavn i 1901 blev der skudt til skiver som vist på denne og næste side. 
Jeg vil tro, at skive A er den almindeligt brugte skytteforeningsskive fra 1896, der var i 
brug indtil 1910, hvor den 10-delte skive vi stadig bruger i dag blev indført. (Skive nr. 1). 
Skive A og B blev brugt til hovedskydninger på 200, 250 og 600 m som angivet. 
Det er mere usædvanligt (for os) at skydestillingen i disse skydninger, der  bestod  af 10-
skuds serier, var stående uden anlæg. 
Skive G blev brugt til en festskydning på 1.000 m (det er 1 kilometer!). Her skulle skydes 
15 skud, og det var også stående uden anlæg!  Man må så håbe på at det ikke var tåget 
eller blæsevejr på skydedagen. 
Til de, der ikke er så stive i tommer og fod, kan det oplyses, at det i nutidsmål er 2,54 og 
30,5 cm.  D.v.s. at skive G er 3,66 m på hver led (etteren), og pletten (otteren) er 1,22 m 
på hver led.   
Af programmet fremgår det, at der var i alt 107 baner, deraf 1 på 1.000 m. Skydningerne 
fandt sted på militærets baner på Amager. 
20 skytter fra Aalborg Amts Skytteforening deltog i dette stævne (herunder formentlig 
også skytter fra AAS). Kun enkelte vandt præmier, og i kapskydningen blev det til en  
3. sidste plads ifølge amtets arkiver. 
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Skive C blev også brugt til en festskydning.  Forsvindende mål, fremme i 5 sekunder.  
10 skud stående uden anlæg på 250 m. 
Skive D blev brugt til 2 festskydninger, begge stående uden anlæg på 250 m.  
Den ene bestod i flest skud/points indenfor 1 minut. 
Den anden bestod i afgivelse af 15 skud på kortest tid i kombination med skudte points. 
 
Herunder ses anvisningerne for markering ved 
samme stævne. De ser mildest talt noget spøjse 
ud. 
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Disse baner skulle komme til at danne ramme om skyttekredsens virke i de næste ca. 25 
år. Ved større aktiviteter kunne man stadig trække på de militære baner, der jo lå lige ved 
siden af.   
I 1907 afløstes Hans Denver af ingeniør K. Buch. Han efterfulgtes året efter af grosserer 
V. Mouritsen, der var formand i 2 år. Derefter overtog Hans Denver atter tjansen i 1910.                      
Utallige ekstraordinære generalforsamlinger og ofte skiftende bestyrelser havde hidtil 
kendetegnet foreningen, hvilket viser at bølgerne ofte har gået højt og, at meningerne har 

været delte. Dette ser dog ud til nu, at have fået en ende. 

På billedet ses pensioneret oversergent Christensen. Han er 
her fotograferet i Vesterkæret under Svensk-Dansk Stævne 
1915, hvor han benævnes depotforvalter. I 1907 blev han 
antaget af bestyrelsen som skydelærer ”på sædvanlige 
betingelser”. D.v.s. 1,25 Kr. pr. skydedag. 

Hans Denver førte i 1911 forhandlinger med Gøteborgs 
Skytteforeninger om at afholde skydekonkurrencer. Han 
havde på det tidspunkt formentlig ikke forestillet sig, at et 
sådant samarbejde ville nå et sådant omfang og række så 
langt ud i fremtiden, som det kom til. Allerede samme år, 
d. 27.- 28. august afholdtes det første Svensk-Danske 
Skyttestævne  i  Vesterkæret. Fra Gøteborg deltog 28 
skytter - deraf  25 kapskytter og fra Aalborg 25. Gøteborg 
vandt stort. Det skal dertil siges, at svenskerne havde ca. 
1500 skytter at vælge imellem. Aalborg kunne mønstre 
39 såkaldt ældre - læs erfarne - skytter at udtage af !  ”De 
to Dage var idel Fest”, som der står i Jubilæumsskriftet 
fra 1937. Begivenheden blev behørigt omtalt i Aalborgs 
dagblade. 

50-års jubilæet i 1912 blev fejret med en kapskydning der 
afsluttedes med fest i Håndværkerforeningen. Ved denne 
fest deltog ingen mindre end ”Hs. Ex. Indenrigsminister 
Jensen Sønderup”, der holdt festtalen. 
Handelsrejsende P. Kjærsgaard afløste i 1913 Hans Den-
ver, der var blevet valgt til amtsformand. Han havde fire 
år bag sig i bestyrelsen, og hans opgave blev at prøve at 

forøge medlemstallet, der var faldet til knap 100 - deraf  kun 49  aktive. Allerede ved å-
rets udgang var antallet fordoblet, og det fortsatte med at vokse i de følgende år.  
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            Fra Øvelsesplan og Bestemmelser fra 1910 
 
 

     
 
Skive 1 og 4 var som det ses både 5-delte og 10-delte. Skive 1 svarer til 
den i dag anvendte 200 m skive nr. 1, bortset fra at  i dag er 7-ringen sort. 
Skive 1 blev brugt som 5-delt til nye skytter på 100  til  250 m. 
Skive 4 blev brugt  som 5-delt til øvede skytter på 400 til 600 m. 
Som 10-delte kunne skiverne anvendes til kap- og præmieskydninger. 
 

        
 
      Øvelser i salonskydning indgik også i programmet. 
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Når en skytte havde gennemført de første 27 øvelser, var han blevet Klasse IV skytte. 
For at blive Friskytte skulle alle 30 øvelser gennemføres. 
Som det ses skulle man også gennem en skydning kaldet ”Krigsstien”, der ligner en 
forløber for vor tids felt-/terrænskydning. Den blev skudt på de digre herrer på skive 2. 
¼ figurerne til højre var udfordringen i øvelse  29. 
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Hans Denver  nøjedes ikke med de hjemlige skydekonkurrencer. I 1909 deltog han i en 
stor  international ”Gewehr- und Pistolen-Match” i Hamburg sammen med 6 - 7 andre 
danske skytter. Denver skød 50 m fri pistol, hvor han opnåede 442 p. Han deltog desuden 
i 300 m geværskydning. Ved Olympiaden i Stockholm i 1912 var Hans Denver også med 
som aktiv skytte. Han var med på holdet, der på 50 m riffel blev nr. 5. Han deltog også på 
300 m fri riffel i 3 stillinger, men gennemførte tilsyneladende ikke konkurrencen.                      
Det var som omtalt Denver, der 
stod bag de nye skydebaner, og 
ikke kun med forarbejdet med 
forhandlinger og dannelsen af 
aktieselskabet. Det var også 
ham, der i sin egenskab af  in-
geniør stod for selve konstruk-
tionen af hele skydebaneanlæg-
get. I øvrigt stod han også bag 
konstruktionen af et stort sky-
debaneanlæg, der toges i brug 
ved det store internationale 
skydestævne i Viborg i 1914.                                        
.                                                      Markørgraven i Vesterkæret. Foto fra 1910 -1916. 

28 mand drog i juni 1913 til Gøteborg under ledelse af fabrikant Sofus Raaen ”med Jern-
bane og Dampskib over Frederikshavn”, for at deltage i det 2. Svensk-Danske Skytte-
stævne. Igen tabte danskerne, men ”Den Gæstfrihed, som blev vore Skytter til Del, var så 
storstilet og fuldendt, at den   næsten ikke kan beskrives”. Stævnet blev pænt omtalt i  
Aalborgs aviser, medens Gøteborgaviserne dagligt bragte halv- og trekvartsides artikler 
med interviews og billeder foruden alenlange resultatlister. 
Nu er der jo ingen, der siger, at det skal gå op i skydning det hele. I perioder har kredsen 
haft mange ”festlige” bestyrelsesmedlemmer. I november 1913 forestod kredsen en kon-
cert i Håndværkerforeningens store sal. Der var sang og musik med en solist og et flygel, 
korsang og Regimentsmusikkorpset for fuld udblæsning. Der var forsamlet ca. 300 per-
soner til koncerten og ca. 200 deltog bagefter i kaffebordet, hvor sang og taler afløste hin-
anden. Efterfølgende var der et overordentligt livligt og vellykket bal lige til kl. 3. 
Koncerten gav et underskud på Kr. 145,23. Til gengæld blev der indmeldt 45 nye passive 
medlemmer. Til koncerten havde stabshornist Carl Hansen skrevet en ny march: 

                                  ”Aalborg Skyttekreds´ 50 Aars Jubilæumsmarch”                     

Den var tilegnet Aalborg Skyttekreds, og blev efterfølgende kredsens kendingsmelodi. I 
dag er den vist gået i glemmebogen! Og dog! Hvis man begiver sig ud til Aalborg Idræts-
arkiv, kan man ved selvsyn studere hele det håndskrevne originalmanuskript. Forsiden 
kan ses omstående.     
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Noget lignende gentog sig i 1915 i de samme lokaler. Her medvirkede bl.a. et 12-mands 
orkester til underholdningen af de ca. 400 fremmødte. Og traditionen tro sluttede det med 
kaffebord og bal til den lyse  morgen. 
I  Vesterkæret anlægges i 1914 en ny 100 m bane på den militære bane 4 - formentlig til 
nybegyndere. De elektriske ringeapparater i markørgraven, der kan ses på fotografiet, 
bliver afløst af  et telefonapparat, så man nu kan få direkte kontakt med markørforman-
den. Den 1. august dette år udbryder den første verdenskrig som bekendt og det får Aal-
borgskytterne straks at mærke på egen krop. Militæret kan nemlig ikke længere levere 
markører til skydningerne, så nu må de klare ærterne selv ved at markere for hinanden.  
Svenskerne mødte i juli 1915 talstærkt op til det tredje Svensk - Danske Skyttestævne, der 
løb over tre dage. Det startede med stor modtagelse på banegården med borgmester 
Bornemann i spidsen. Derfra gik det i øsende regnvejr og med Gøteborg Skytteforenings 
standart og Aalborg Skyttekreds fane og fuld musik i spidsen til Hotel Kong Frederik, 
hvor der var velkomstspisning. Søndag og mandag stod i skydningens tegn, og værterne 
var så ufine at vinde dysten for første gang, og det både i holdskydningen og individuelt, 
hvor  Hans Denver løb af med sejren.  Tirsdag var der udflugt til Rebild Bakker, Tern-
drup m.fl. steder. Udflugten startede ved Hotel Kong Frederik og foregik i 9 private auto-
mobiler, anført af formanden P. Kjærsgaard ”i sin lille raske Bil,” der var prydet med det 
svenske og danske flag. I avisen står der ”… hvor man Gang på Gang i de Landsbyer 
man fo’r igennem, traf på Beboere, der afventede Bilernes Ankomst og gav dem et raskt 
Hurra med på Vejen”. Det lyder lidt overdrevet, men automobilet var jo ret nyt den gang.  
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                  Klar til afgang fra Hotel Kong Frederik 
 

Efter frokost i Terndruplund gik turen tilbage over Lindenborg og med ophold ved min-
desmærket i Lundby, hvor man mindedes den svenske officer og de danskere, der faldt 
her i træfningen i 1864. Om aftenen endnu en festmiddag, denne gang i ”Karolinelund”.  
 

På grund af verdenskrigen blev der efterhånden problemer med at skaffe ammunition til 
skytteforeningsbrug. Det var selvfølgelig især patronerne til gevær M/89, der nu var det 
mest udbredte skytteforeningsgevær, det kneb med. I 1916 var det så slemt, at amtsskyd-
ningen måtte gennemføres med Remingtonriflen.  
Det kan godt være, det kneb med ammunitionen, men resultatmæssigt havde Aalborg-
skytterne mange gode resultater i årene omkring 1. verdenskrig. Her skal nævnes: 
 
                       Jydsk Byskyttestævne                 1913        nr. 2 
                       Amtsskydning                             1913         -   1 
                       Svensk - Dansk Skyttestævne     1915        vinder 
                       Jydsk Byskyttestævne                 1915        nr. 2 

-        -        -                      1916         -   1 
-        -        -                      1917         -   1 
-        -        -                      1919         -   1 
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Ved stævnet i 1917 der foregik i Aalborg, blev der afholdt ”en vellykket Frokost på 
Skydebanerne.”  Som hædersgæst deltog Konsejlspræsident Klaus Berntsen, ”der fik 
overrakt Stævnets Medaille i Guld, mens Skytternes Hurraraab rungede over Skyde-
banerne.”   Konsejlspræsidenten - det der i dag hedder statsminister - skulle være blevet 
synligt bevæget derved. 
Der blev atter - med stor succes - afholdt en af de efterhånden berømte aftenunderhold-
ninger i vinteren 1918. Samtidig kan der konstateres stor tilgang af medlemmer - i star-
ten af 1918 er der 265. Om det skyldes festerne, krigen eller andet, er der ingen forklaring 
på. 
Efter 6 år som formand ønskede P. Kjærsgaard ved generalforsamlingen i 1919 ikke at 
fortsætte  på posten, trods mange opfordringer. Der måtte en ekstraordinær generalfor-
samling til for at få valgt en ny formand. Hotelejer V. Fonseca blev valgt med akklama-
tion, trods det, at han selv mente at han på grund af for lidt kendskab til arbejdet på baner-
ne ikke var kompetent til hvervet. Generalforsamlingen, der havde formandsvalget som 
eneste punkt, var klaret på 37 minutter.    
 
Gøteborg lagde i 1920 baner til det første stævne efter pausen på grund af krigen. Stævnet 
var atter en succes på det kammeratlige og festlige område, mens det skydemæssigt gav et 
nyt nederlag til danskerne. Ved de hjemlige skydestævner gik det også ned ad bakke. Så-
ledes også ved Jydsk  Byskyttestævne i Randers i 1921. Aalborgskytterne mødte med de-
res nye AYDT-rifler, der var af tysk fabrikat. Enkeltskuds med faldlås. 8 mm patron med 
blyprojektil. Man havde en formening om, at den overgik andre rifler i præcision, og så 
var den billigere i brug. Nu var det usædvanligt varmt i vejret den søndag i Randers, og 
det bevirkede, at talgen på blykuglerne smeltede, så der blev afsat bly i piben med deraf 
følgende dårlig træfning. Sådan lyder forklaringen/undskyldningen på placeringen som 
nr. 9 i holdskydningen! Året efter mødte Aalborgskytterne efter sigende med de gamle 
rifler igen - og de vandt, og vandt oven i købet vandrepokalen til ejendom. Hulsigte var 
dette år for første gang tilladt ved disse stævner. Aalborg Skyttekreds fortsatte succesen 
med sejre ved de Jydske Byskyttestævner i 1923, 1925, 1926 og 1928 hvilket indbragte 
flere gedigne sølvpokaler, der i dag står til skue i montrerne på kredsens baner i kælderen 
på Vesterkæret skole. 
 
Salonskytteforeningen ”Aalborg”.  Igennem en årrække havde kredsen afholdt en sa-
lon-præmieskydning i vinterperioden, hvor der ikke blev skudt udendørs i Vesterkæret. 
Disse  indendørs skydninger har fundet sted på mange forskellige adresser, hvor det må 
formodes, at man hver gang har måttet opstille mere eller mindre interimistiske skydean-
læg. Afstandene har formentlig også varieret afhængig af lokalernes størrelse. I januar 
1921 opretter Aalborg Skyttekreds på opfordring af amtsskytteforeningen en salonskytte-
forening der får navnet ”Salonskytteforeningen Aalborg”.  Foreningen blev straks ind-
meldt i D.S.U.  -  Dansk Skytte Union -  da DDS&G ikke havde noget skydeprogram for 
salonskydning. 
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Allerede d. 30. i samme måned påbegyndes skydningerne, i første omgang i ”Varieteen” 
på Frederikstorv, hver søndag mellem kl. 9 og 12. Ingeniør Hans Denver havde på netop  
dette tidspunkt konstrueret et skivestativ, der med snoretræk betjent fra standpladsen 
kunne skifte skiver - 10  stk. ad gangen. Fra november skydes der i gymnastiksalen på 
den lille eksercerplads, og senere på vinteren lejes et lokale i Nørregade 13. 
På kredsens generalforsamling i marts 1921 vedtages love for den nye forening, herunder 
et ændringsforslag, der gør det muligt at optage kvinder som medlemmer. Det var også 
”kun” seks år efter, at de samme kvinder fik stemmeret. Det vedtoges også, at begge for-
eninger skulle have  den samme bestyrelse. 
Med hensyn til salonskydning udendørs er den første bekræftede fra et stævne i Vester-
kæret i august 1921, hvor der er en festskydning på 12 m afstand. I 1925 arbejder besty-
relsen på at få de nye skytter i gang på 30 og 50 m baner. Senere skydes der dog mere 
permanent på 50 m afstand.  
Der er i 1924 sket en opdeling i 2 salonskytteforeninger, idet ”SLUMP” er blevet dannet 
og har taget formand og 3 bestyrelsesmedlemmer med sig. ”Aalborg” fortsætter og har 12 
aktive skytter. 
Der er - endnu - liv i A/S Aalborg Skyttekreds. I hvert fald er der indkaldt til flere møder i 
1921, hvor kredsen ønsker refusion af A/S for forskellige vedligeholdelsesudgifter, hvil-
ket bevilges. Kredsen overdrages 10 aktier  fra aktieselskabet i 1923, og i december 1924 
træder A/S Aalborg Skyttekreds i likvidation - formentlig frivilligt - og kredsen overtager 
for et kontant beløb af 9 kr. og 12 øre skydehus, markørgrav etc. i Vesterkæret.  

 

 
 
Formand V. Fonseca og K.E. Larsson, Gøteborg ved Svensk-Dansk stævne i Vesterkæret 1926 
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Da Robert Jensen i 1925 vendte hjem fra 
det store internationale skydestævne i 
Schweiz, hvor DK blev nr. 3 på 300 m, 
indbød formanden kredsens medlemmer 
med damer til en forestilling og en sving-
om i Skydepavillonen. Der var stil over 
det dengang!  Robert Jensen deltog også i 
det internationale stævne i Rom i 1927. 
Samme år blev han dansk mester på  300 m 
fri riffel. I 1929 satte han dansk rekord på 
300 m fri riffel  int. i 3 stillinger med 1081 
p. I samme skydning satte han også dansk 
rekord i stående med 349 p. Ved samme 
stævne satte han endnu en rekord, 550 p. i 
300 m fri riffel int. 3 stillinger i  
½-match.  Ikke nogen ringe høst ved et  
og samme stævne.  Sidstnævnte rekord 
kom til at holde indtil 1954!! 

På billedet, der er fra ca. 1936 ses  t.v. Robert Jensen. Herren til højre er kvægtorvsinspektør 
Michael Kirkegaard, der var formand for Aalborg Skyttekreds fra 1942 til 1953.  
 
Svenskerstævnet i 1926  havde været meget dyrt, så bestyrelsen så sig nødsaget til at op-
tage et lån på 900 kr. Det gav anledning til at foranstalte en indsamling blandt medlem-
merne som en hjælp til det næste svenskerstævne. Den indbragte 1309 kr. Ved et besty-
relsesmøde i februar 1927 bød  formanden  velkommen og foreslog, at bestyrelsen nød  
en pilsner - for egen 
regning, hvilket tiltråd-
tes. Der måtte spares, 
hvor spares kunne. Sam-
me år havde kredsen 65-
års jubilæum der blev 
fejret med præmieskyd-
ninger på 250 og 50 m, 
og med efterfølgende 
fest i Skydepavillonen, 
hvor formanden velvil-
ligt foreviste det udmær-
kede program af Som-
merrevyen. Festen slut-
tede - rigtigt gættet - 
med dans.                            Regimentsmusikken spiller ved Svensk-Dansk stævne i 1930 
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Den udendørs salonskydning er ved at tage form. 25 salonskytter har afgivet ca. 26.000 
skud i 1928, og der er etableret et skydetelt på 50 m banen. S&L Geværfabrik, Otterup 
har lanceret salonriflen M/24, men om den allerede er nået til skyttekredsen vides ikke. 
Til langdistanceskytterne er M/89 kommet i en forbedret udgave, M/28, som nogle af 
skytterne i 1929 har taget til sig.  
I bestræbelserne for at forbedre økonomien ville man satse på at få flere bidragydende 
medlemmer. Til det formål fik man fremstillet optagelsesblanketter, som medlemmerne, 
ved at gå fra dør til dør, håbede på kunne få afsat.  Der blev også afholdt gåse- og ande-
spil, som også bidrog med lidt kroner til kassen.  
 

 
       
Formanden siden 1919, Victor Fonseca, ønskede i 1930 ikke at fortsætte, da hans nye 
virksomheder krævede hans fulde indsats. Han bliver takket behørigt for sit store arbejde 
med fine ord og et rungende HURRA på generalforsamlingen. Ny formand bliver en 
genganger, Hans Denver. På generalforsamlingen året efter blev Fonseca udnævnt til 
æresmedlem af foreningen.     
           
Ved svenskerstævnet i 1930 ville man forsøge noget nyt, idet stævnerne hidtil, bl.a. på 
grund af gæsternes indkvartering på hotel på kredsens regning, har været meget belast-
ende for pengekassen. Derfor prøver man med privat indkvartering. Det viste sig efter-
følgende, ”at der ikke var udelt Tilfredshed med denne Ordning”. Der er ingen nærmere 
forklaring herpå. Til gengæld viste regnskabet for stævnet et overskud på Kr. 351,94.  I 
øvrigt var den samme model blevet brugt ved det første stævne i 1911. Og ideen blev 
genoptaget i 1960`erne og 70`erne. 
I den føromtalte periode - 1920`erne - var tingene gledet uden anledning til større bekym-
ringer. Dog var medlemstallet hen imod 1930 faldet stærkt, det gjaldt især passive med-
lemmer. Grunden hertil skal nok findes i at man var ophørt med de populære aftenunder-
holdninger i vinterpausen. 
Men nu trak mørke skyer op i horisonten - eller rettere - over Vesterkæret.  I september 
1930 sender Garnisonskommandanten besked om, at  ifølge Krigsministeriets Bestem-
melse, må der ikke indtil videre skydes på afstande udover 200 m på de militære baner i 
Vesterkæret. Det betyder at man ikke kan bruge 250 m anlægget fra 1907. Oven i dette 
kommer at Aalborg kommune har anlagt en badestrand -  det der i dag er Friluftsbadet - 
hvortil der er adgang via en tidligere vej, der krydser netop 250 m banen.  
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Denne vej har man hidtil måttet afspærre under skydningerne. Ved genetableringen af 
vejen bliver skydeafstanden afkortet til 170 m, og banen vil dermed være ubrugelig.     
Ved sæsonstart i maj har bestyrelsen droppet 50 m skydningen og overladt denne  til 
”SLUMP”, mod at der betales 20  kr. i leje for skydeteltet. De næste par år måtte man 
nøjes med at skyde på 50 m banen. I kassebogen kan man se, at der i 1931 har været af-
sluttende skydninger såvel i Vesterkæret som i Vodskov, og at der er betalt 30 Kr. til 
Vodskov Skyttekreds for leje af banerne. Markørerne blev betalt med 6 Kr. i alt. Her 
kunne man træne lidt langdistanceskydning, så man ikke var helt uforberedt til de for-
skellige konkurrencer, man stadig deltog i.  
På et bestyrelsesmøde i september fremlægger Denver en tegning, han har udarbejdet 
over et skydebaneanlæg i en grusgrav ved Hobrovej. Ved den efterfølgende generalfor-
samling i 1932 oplyser han, at sagens videre forløb nu afhænger af kommunens behand-
ling. På næste generalforsamling igen konstaterer Denver, at garnisonen nu næsten er 
fjernet fra byen, og en god løsning af skydebaneproblemet derfor er umulig. Kommunen 
giver dog lov til, at der må skydes på 250 m banen i maj og juni måned.  
For at kapre nye medlemmer (selv om man skulle synes tidspunktet var dårligt valgt) be-
slutter man, at bruge en af skydedagene til en såkaldt Korporations-Skydning, som der 
bliver behørigt reklameret for. Trods god tilslutning - 19 hold à 5 mand gav det et under-
skud på 50 Kr. og ikke nogen særlig medlemstilgang.  
På generalforsamlingen fremhæver bestyrelsen: ”at det vil være foreningsmæssig for-
maalstjenligt at anvende Gevær 1928.”      
De afsluttende skydninger i september 1933 må forlægges til V.Hjermitslev, hvor man 
lejer sig ind ved flere lejligheder.  
På generalforsamlingen i 1934 takkede Hans Denver af, og i stedet valgtes endnu en gen-
ganger, nemlig assurandør P. Kjærsgaard, der havde været formand  fra 1913 til 1919. 
Det var dog ikke et ønskejob han overtog, idet skydebanespørgsmålet virkede uløseligt. 
Udover den anlagte badestrand havde kommunen nu også planer om at bruge arealerne til 
dyrskueplads og folkepark. Desuden var pengekassen tom, regnskabet viste pr. 1/1 1934 
en kassebeholdning på 1 Kr. og 52 Øre. Til gengæld var kredsen gældfri. Medlemstallet 
var på 114, deraf 47 aktive. 

Samme år fik man fremstillet en forgyldt nål, som kunne 
erhverves af den skytte, der inden for et kalenderår havde 
skaffet 5 nye medlemmer. Det kunne være en forgyldt 
udgave af  nålen her, som jo er emblemet for Aalborg Amts 
Skytteforenings 1. kreds, men det er et gæt. Alt i alt så det 
sort ud, men bestyrelsen gav hinanden hånd-slag på at finde 
en løsning. Først og fremmest måtte man holde skydningen 
i gang, og man fik igen lov til midler-tidigt at skyde på 200 
m afstand. Vedrørende indendørs skydning har kredsens  
salon-skytter gennem ”SLUMP”  deltaget i hjemmebane-
skydning på 15 m i amtsforeningsregi i vintersæsonen.   
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             Her ses et afsnit fra Pkt. 8 , Hovedskydninger, i Overbestyrelsens bestem- 
             melser vedrørende Skydning fra 1933. 
 
Bestyrelsen fandt et, syntes man, velegnet areal ved Bejsebakken, men fik afslag fra 
kommunen. Så i september 1934 havde det nedsatte 3-mands skydebaneudvalg tilfældigt 
fundet frem til et egnet sted i Sohngaardsholms Plantage. Det var ved Lejbjerg på Had-
sund Landevej. Jorden tilhørte Aalborg kommune, og der optoges forhandlinger med 
Markudvalget, som det sorterede under. Gennem DDSG&I kom man i kontakt med 
Hærens skydebanesagkyndige, der efter besigtigelse sagde god for stedets anvendelighed. 
Der blev herefter ført mange forhandlinger, og skrevet mange breve og rykkere, med 
Politimesteren, der især var træg, med Markudvalgets formand og med 
Garnisonskommandanten, idet militæret havde vist interesse for eventuelt at benytte 
banerne. I april 1935 var man så vidt at der kunne indsendes officiel ansøgning.  
I maj fremlagde kommunen en plan, der i store træk var projekteret af Kjærsgaard, med 
en anlægssum af Kr. 12.500.  ”Hvor meget kan Skyttekredsen betale?” blev der spurgt. 
”Ingenting! men vi havde en Skydebane i Vesterkæret, der ville kunne bruges i mange 
Aar endnu, hvis ikke Kommunen havde disponeret over Arealerne”, lød svaret. Resultatet 
blev en bytter. 
Kommunen overtog kredsens skydebaneanlæg i Vesterkæret, og kommunen anlagde det 
nye anlæg i Lejbjerg med markørgrav, standpladshus til 250 m samt en lille  pavillon til 
den anførte sum. Herefter skulle Aalborg Skyttekreds erlægge Kr. 2.000, samt årligt 
betale en leje på Kr. 100. I juli blev sagen sendt til Aalborg Byråd til godkendelse, men 
på grund af ferie gik sagen i stå. Overbestyrelsen sendte, naturligt nok, på kredsens 
anmodning en anbefalingsskrivelse til Aalborg kommune. En mere usædvanlig støtte kom 
fra Aalborg Guldsmedeforening, der i en skrivelse til kommunen redegjorde for en 
forventet betragtelig omsætningsnedgang for deres forretninger, hvis Aalborg Skyttekreds 
ikke fortsat rådede over et skydebaneanlæg til afvikling af de sædvanligvis store stævner, 
hvortil der hos dem blev indkøbt mange præmier.    
Det var først i januar 1936 at Aalborg Byråd vedtog at opføre det foreslåede anlæg, til 
snarlig påbegyndelse. Bestyrelsen havde planlagt 25-års jubilæumsstævne med Gøteborg 
til afholdelse i Aalborg, så de har sikkert gået og bidt negle, idet vinteren trak ud, og ar-
bejdet  derfor først kom i gang langt hen i april måned. Trods det var arbejdet færdigt 
sidst i juli. 
På generalforsamlingen i 1936 stiller et medlem forslag om at: ”de Unge bør kun bruge 
Model 67 de 2 første Aar”. Formanden støttede forslaget, men et andet medlem ønskede 
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”ikke indført Model 67 til Ungskytterne fordi det ved Røg vilde genere de øvrige Skytter.” 
Bestyrelsen lovede at træffe en forsvarlig ordning for alle parter. De to medlemmer ene-
des derefter om at skænke 5  Remingtonrifler til de unge skytters brug. Et tredje medlem 
lovede så at skænke 500 stk. 67-patroner. I avisen kan man læse, at fire medlemmer til-
sammen har skænket foreningen 15 rifler og 500 patroner. Hvem skulle nu tro, at der i 
1936 er blevet skudt seriøst med rifler fra 1867 i Lejbjerg? Jeg troede kun det var det 
danske militær der, ganske vist kun i enkelte enheder, stadig skød med den type våben! 
 
De nye skydebaner i Lejbjerg indvies d. 2. august 1936. Ved en festlig frokost i Pavil-
lonen der hører til anlægget, overdrog Markudvalgets formand, Søren Jacobsen, skyde-
baneanlægget til Aalborg Skyttekreds. Formanden P. Kjærsgaard udtrykte på skytternes 
vegne en stor tak til Aalborg Byråd. Et under var sket - Aalborg Skyttekreds havde fået et 
anlæg langt ud over, hvad man havde kunnet forvente og troet på. 
 Her er vist eksempler på avisernes beskrivelse af begivenheden. 
  

           
 
 

 

  

 

Skydemæssigt blev banerne taget i brug ugen efter ved afholdelse af både Svensk - Dansk 
Skyttestævnes 25-års jubilæum og Jydsk Byskyttestævne. Aalborg sejrede ved byskytte-
stævnet, men led et lille nederlag til svenskerne. Robert Jensen reddede dog æren ved at 
blive stævnets mesterskytte.  
Så langt – så godt!  Man havde nu en 250 m bane med 20 standpladser, men hvis man 
skulle satse på nye - især unge medlemmer - var det nødvendigt med baner på 150 og 50 
m, for at de nemmere kunne tilegne sig skydefærdigheder. Men - kassen var stadig tom!  
Hvad gør man så?  Bestyrelsen sendte brev til udvalgte borgere og opfordrede dem til at 
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indmelde sig i kredsen, enten som aktive skytter eller som bidragydere. Om det gav nye 
medlemmer vides ikke.  
I foråret 1937 - jubilæumsåret - søgte man, og fik lov til afholdelse af et lotteri med 5000 
lodder. Udtrækningen skulle finde sted på 75-års jubilæumsdagen d. 22. juni 1937, og 
1.præmien var ikke mindre end 1000 Kr.  I kassebogen er der under d. 31.12.1937 bogført   
Kr. 1226,43  som: ”Overskud af Lotteriet.” Så helt forgæves havde det ikke været. Der 
var blevet solgt 2668 lodder, og kredsen vandt selv på 15 lodder. Heriblandt på nr. 1449.  
 

Lodseddel nr. 1449 findes 
stadig. Den  blev udtrukket 
som 2. gevinst.  
Det har sandsynligvis været 
et møblement eller en cykel, 
der er nævnt som de dyreste 
gevinster. 
  
 
 
 
 
 
 

 
Jubilæumsskrift 1862 - 1937 slutter med opremsningen af en række institutioner og 
enkeltpersoner der gennem de forløbne år havde støttet Aalborg Skyttekreds økonomisk 
eller på anden måde. Her skal blot nævnes fabrikant Sofus Raaen, der bliver beskrevet 
som ”Kredsens Sol.” Ved mange skyttestævner, såvel ude som hjemme, var han den 
fødte leder, der med taler og selvkomponerede sange spredte fest og glæde omkring sig.  
Adskillige gange var han også trådt til med økonomisk støtte, når foreningen var i nød. 
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Af status for Aalborg Skyttekreds pr. 1/1 1938, der er udarbejdet af P. Kjærsgaard - og 
som er meget detaljeret - fremgår  bl.a., at man er i besiddelse af  1 stk. Gevær 89 (gam-
mel) , samt 5 stk. Remingtonrifler, der er sat til 5 Kr. pr stk. (Lige noget for en rask vå-
bensamler). 

Jydsk Byskyttestævne samt Aalborg Amts 
Skytteforenings 70-års jubilæumsstævne 
afvikles i Lejbjerg i 1938. Aalborg Skytte-
kreds vinder byskyttestævnet - for 4. gang i 
træk! I stedet for den sædvanlige festmid-
dag på en af byens restauranter etableredes 
der ”Fællesfrokost” i skyttekredsens pavil-
lon, ”hvor der forefindes en udmærket Re-
stauration”, som der står i programmet.  
I august var der igen svenskerstævne i 
Gøteborg, og det var svenskernes tur til at 
vinde. Det skulle så vise sig, at det blev det 
sidste stævne i en årrække, idet 2. verdens-
krig nærmede sig. I 1938 var der 129 med-
lemmer. Af dem var de 43 aktive skytter, 
der i alt havde afgivet 18.732 skud på 300 
m, 250 m, 50 m, 30 m og 15 m. Som noget 
nyt kan det ses, at der af 12 pistolskytter er 
afgivet 480 skud. Ikke meget -  men dog 
pistolskydning. Formentlig var det hoved-
sagelig folk fra Foreningen af Officerer 
udenfor aktiv Tjeneste, der som enkelt-
medlemmer  havde indmeldt sig i kredsen. 
Økonomisk kneb det atter, og man skyldte 
stadig Aalborg Kommune  2000 Kr. for 
skydebaneanlægget, men efter en anmod-

ning om eftergivelse af det skyldige beløb, forbarmede kommunen sig, og  i et brev d. 7. 
oktober får: ”den ærede Skyttekreds under Henvisning til Kredsens økonomisk dårlige 
Stilling”, gælden eftergivet.                                                                                                                     
Der er nu tilsyneladende tale om mere seriøs 15 m salonskydning. Ifølge en avisartikel 
skyder man i vinterhalvåret 15 m skydning i Møllegaarden på Mølle Plads. Og kredsen 
har i samme sæson, 1938-39, deltaget i Amts-landskonkurrencen på 15 m, hvor ”Aalborg 
atter blev nr. 1.”  
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Hans Denver afløste P. Kjærsgaard som formand på generalforsamlingen i marts 1939, 
som blev et stille år. Kun 18 aktive skytter var i gang i sommersæsonen. En kraftig tilba-
gegang i forhold til året før - også set i forhold til verdenssituationen. Et medlem gav ud-
tryk for, at der burde have været 1800 skytter! Man sender dog et hold til Vingsted til by-
skyttestævnet, og ved en 50 m hjemmebaneskydning inden for amtet bliver kredsen nr. 2.  
Økonomien er igen problematisk og formanden låner ifølge kassebogen pr. 31/12 
foreningen 759 Kr. og 48 Øre for at holde regnskabet i plus. 
Efter planen skulle næste Svensk - Danske Skyttestævne finde sted i Aalborg i sommeren 
1940. Allerede i november 1939 skriver major Knut Olsson fra Gøreborg Skyttekrets til 
Hans Denver, at han forudser at krigen i Europa  vil ”lägga hinder i vägen för våra täv-
lingar näste år.” I sit svar i december skriver Hans Denver bl.a. ”Vi ved intet om Som-
meren 1940, intet om Fred, intet om vi lever og kan bestemme noget”, og videre ”Situa-
tionen har ikke skabt mere Interesse for Skydning, men de gamle Skytter træner på 15 m 
for at være i Form til det  Stævne, som vi i Øjeblikket ikke tænker på at opgive.”   
Men - det kom d. 9. april 1940 til at lave om på! 
 
Aalborg Skyttekreds under 2. verdenskrig. 
I ugerne op til d. 9. april kan der i arkiverne spores en vis spænding og travlhed i skyt-
tekredsen. Formanden for amtet, V. Marling,  skriver i februar 1940 til Hans Denver, at 
han har sendt forespørgsel til Overbestyrelsen om rifler og ammunition fra Hæren. 

Underforstået om Hæren kan levere 
dette til skytteforeningerne. En hånd-
skreven huskeseddel ”skal ordnes” 
som  Hans Denver   skulle bruge på 
bestyrelsesmøde d. 27. marts, havde 31 
punkter. Et par af dem skal nævnes 
her:  pkt. 10: Laan blandt gl.  Skytter 
af  Model 89 og 28. -  pkt.11: Trans-
port til og fra Banerne (Omnibus). - 
pkt. 12: uøvede Skytter begynder på 50 
m. - pkt. 13: øvede Skytter begynder 
på 250 m. - pkt. 15: der kan skyde 5 
Skytter på hver Bane, i alt 150 Skyt-
ter. - pkt. 22: Cykelstativer 100 Stk. - 
pkt. 27: Skytterne må nummereres -  
pkt. 30: Salonrifler for 10 Baner à 100 
Kr.- pkt. 31: Geværer til 12-14 Baner à 
200 Kr. 
 På bestyrelsesmødet udfærdigedes det her 
viste ”opråb” som skulle udsendes til 90 
virksomheder og personer.                                                                     
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Opråbet kan samtidig give en forklaring på ovennævnte huskeseddel. Ifølge kassebogen 
kan det ses, at den samlede støtte beløb sig til  420 Kr. 
Det med de nævnte 200 nyindmeldte skytter må nok tages med et gran salt, idet der ikke i 
kassebogen kan konstateres tilsvarende indtægter. 
På bestyrelsesmøde d. 6. april vedtoges det ”at købe 10 Stk. nye Salonrifler à Kr. 74 i Ot-
terup, og låne 20 stk. 89-Rifler ved 3die Regiment.”       
 
 
 

 
 

 
 

 
 
               Overskrifter i Aalborgs aviser d. 31. marts 1940 
 
Så oprandt d. 9. april 1940, og det fik naturligvis stor indflydelse på skydeidrætten i 
Danmark. 
Overbestyrelsen udsendte d. 11. april telegram til alle amtsforeninger om at ”al Skytte-
foreningsvirksomhed indstilles straks.” Dette forbud var ikke et krav fra tysk side, men 
resultatet af en forhandling mellem Overbestyrelsen og statsministeren. Senere kom der 
besked om, at al ammunition skulle afleveres ved amtsforeningen eller til en af politiet 
godkendt person. Undladelse heraf ville få alvorlige følger.  
Foranlediget af telegrammet mødtes bestyrelsen for Aalborg Skyttekreds d. 12. april på 
Odd Fellow. Forhandlingsprotokollen siger kort:  ”Det vedtages indtil videre at indstille 
Foreningens Virksomhed. Mødet hævet.”  Regningen for mødet lød på 10 Kr. 
En ny våbenlov træder i kraft d. 10. maj. Den medfører at Overbestyrelsen udsender ske-
maer til registrering af alle geværer. (Der havde ikke hidtil været nogen oversigt over, 
hvilke og hvor mange våben der var, og hvem de tilhørte). Senere på måneden kommer 
der meddelelse om, at skytteforeningsmedlemmer der er i besiddelse af en særlig legiti-
mation kan undgå inddragelse af våbnene, hvilket  ellers kunne komme på tale. Numme-
rerede legitimationskort udsendtes kort efter til kredsene. 
Justitsministeriet udsender så d. 10. juni meddelelse om almindelig aflevering af våben og 
ammunition til politiet. Herfra undtages dog medlemmer af DDSG&I samt DSU, for så 
vidt angår rifler af cal. 5,6 mm. Med hensyn til langdistancerifler kunne man ”nøjes” med 
at deponere bundstykkerne ved amtsforeningen. 
Formanden kan på et møde med bestyrelsen d. 20. juni meddele, at Værnemagten har le-
jet skydebanerne fra 1. juni til 1. oktober til et beløb af Kr. 150 pr. måned. Og når man nu 
ikke kan skyde, besluttes det at indbyde aktive og passive medlemmer til en udflugt til 
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Løkken d. 30. juni.  Foreningen betaler kaffen på Strandpavillonen. Madkurven med-
bringer man selv. Regningen kom til at lyde på  59  Kr. og 10 Øre.    
Justitsministeriets bestemmelse af. 6. september gør det atter muligt at skyde, dog kun 
med salongevær på 15 m indendørs. Ifølge samme skrivelse skulle hver forening udpege 
en tillidsmand, der var ansvarlig for ammunitionskøb, -forbrug og -beholdning. Det var 
skytterne strengt forbudt at medtage ammunition fra skydebanen, og handel med geværer 
var forbudt. 
Skyttekredsen fejrer tilladelsen med at afholde en 15 m salonpræmieskydning i november 
på Odd Fellow, for de 50 skytter der har et legitimationskort. Udgiften til leje beløber sig 
til Kr. 21,00. Præmierne købes hos guldsmed Sølver formedelst Kr. 25,50. Selve skydnin-
gen giver et underskud på Kr. 74,36. 
Kassebogen for 31.12.1940 viser kontingentindbetaling på Kr. 510 for 91 medlemmer. 
Værnemagten har i leje for 7 måneder betalt Kr. 1050, og  Hans Denver har fået sine pen-
ge retur, med renter.   
I stedet for skydning mødtes man i vinteren 1940/41 hver den 1. torsdag i måneden på 
Odd Fellow til klubaften med kortspil og lign., som det kan ses nedenfor. 
 

På generalforsamlingen i 1941 optages tre 
enkefruer efter afdøde fremtrædende med-
lemmer som æresmedlemmer af skyttekredsen. 
Formanden, Hans Denver, konstaterer at der 
ikke har været nogen skydevirksomhed i den 
forgangne sæson grundet de ekstraordinære 
forhold. Men økonomisk har det været et godt 
år, konstaterer kassereren. Formanden  genvæl-
ges med akklamation. 
Men aktiviteterne ændres der lidt på, idet Justits-
ministeriet d.13. maj 1941 tillader udendørs sa-
lonskydning på 15 og 50 m, samt langdistance-
skydning, men kun efter ansøgning og under 
meget kontrollerede forhold. Blandt andet skulle 
bundstykker opbevares samlet og der skulle fø-
res nøje regnskab med ammunitionen. Det præ-
ciseres at pistolskydning stadig er forbudt. 

Tyskerne benytter stadig banerne, og betaler månedlig leje, men tillader at kredsen skyder 
hver søndag formiddag. Efter forhandling med Herr Pfefferkorn stilles der 11 baner til 
rådighed for kredsen.  Skytterne starter træningen midt i juni og fortsætter til midten af 
oktober. Samme Unteroffizier Pfefferkorn pågriber i juni to yngre Vejgårdborgere, der 
graver efter bly i kuglefanget. De slipper med en ”indberetning” til skyttekredsen, nedfæl-
det med tysk grundighed på en lap papir. 
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For at der også skal være 
lidt for damerne i denne 
triste tid, indbydes de til en 
skovtur, som det fremgår af 
opslaget her. 
83 aktive skytter afgav på 
250 m i sæsonen 1941 med 
riffel 4.075 skud, og med 
gevær 5.677 skud  -  hvad 
forskellen så end er??  
 
Hans Denver genvælges  i 
1942 og fire aldrende med-
lemmer, P.J. Petersen Bach, 
P. Bladt, N. Bjerring og A. 
Sølver  udnævnes  til æres-
medlemmer.  
Man skyder hver søndag 

formiddag fra maj til oktober. Værnemagten betaler troligt hver måned, så de benytter 
formentlig også banerne. Politiet har benyttet banerne til pistolskydning.  Trods forskel-
lige vanskeligheder - administrative såvel som leveringsmæssige indkøbes der forskellige 
rifler i Otterup, og hertil lånes 1500 Kr. i sparekassen. Dette år afvikles et lignende arran-
gement som ovenfor, men denne gang ved Svenstrup. Indbydelsen lød på: ”Wienerbrød 
og Kaffe på Flaske medbringes.” Til gengæld var der middag på kroen, og efter præmie-
uddelingen var der havetur og dans. Hjemturen foregik med toget kl. 20,51 eller kl. 0,18. 
I september meddeler M. Kirkegaard på et bestyrelsesmøde, at formanden Hans Denver 
har forladt byen (muligvis tvunget af omstændighederne). I sin egenskab af næstformand 
overtager han dermed formandsposten. 
På den efterfølgende generalforsamling i marts 1943 bliver han valgt som formand, og 
Hans Denver udnævnes til æresmedlem. Dem har foreningen på dette tidspunkt 11 styk-
ker af, foruden 86 aktive og 23 passive medlemmer. På opfordring af et medlem annon-
ceres der efter en skydelærer og fra skydningens start i maj, er en sådan ansat til 7 Kr. pr. 
skydedag. 
Sommersæsonen forløber som sædvanligt med ugentlige skydninger og lejen fra Værne-
magten indløber planmæssigt. Den 22. august sælges der patroner og skydekort for Kr. 
193,75, og markører, forvalter og skydelærer får udbetalt tilsammen Kr. 50 for dagens 
indsats. Det skulle så blive den sidste skydedag i Lejbjerg i lang tid. (Man skal helt frem 
til d. 5. maj 1946 før der i kassebogen igen  står anført: ”Salg af Patroner og Skydekort.”) 
Baggrunden herfor var, at den danske regering d. 29. august 1943 indgav sin afskeds-
begæring, hvormed samarbejdspolitikken stoppede, og hverdagen blev mere alvorlig for 
danskerne. Overbestyrelsen udsendte d. 1. september en skrivelse om at stille al skydning 
i bero, og d. 3. kom der fra tysk side krav om aflevering af alle våben og ammunition til 



 35 

politiet inden d. 7. september. Netop denne dag 
afleverer skyttekredsen sin samlede beholdning 
af nævnte genstande til politiet. Se foto. 
Vognmanden skulle have 4 Kr. for transporten 
til Gabelsgade, hvor den gamle politistation lå 
den gang. På et tidspunkt derefter  er det hele 
blevet overdraget til tyskerne. Det var så slut 
med skydningen, og man gik i dvale, men holdt 
dog lidt selskabelige sammenkomster. På gene-
ralforsamlingen i 1944 konstaterer formanden, 

at økonomien ikke har været bedre i mange år. En af grundene er nok lejen fra Værne-
magten, der troligt blev betalt helt frem til og med marts 1945. Tyskerne havde tilsynela-
dende ikke forventet en snarlig exit, idet de så sent som i februar ønskede og fik lavet en 
kontrakt på lejemålet, der hidtil havde hvilet på mundtlige aftaler! Da skyttekredsen jo 
selv kun betalte 100 Kr. om året i leje til kommunen, havde det været en god forretning. 
 
I gang igen efter Krigen.  
Den 4. maj l945 kom så befrielsesbudskabet, og Danmark var igen et frit land. 
Med hensyn til skydning skulle der dog gå en rum tid, inden det blev muligt. Man havde 
jo hverken våben eller ammunition, og banerne var efterhånden i temmelig dårlig stand. 
Selv om tyskerne efterlod mængder af skydevåben og ammunition ville de allierede myn-
digheder ikke overlade noget til danskerne. Alt skulle destrueres. Det skete dog ikke, 
skulle det senere vise sig.  Bestyrelsen rettede henvendelse til politimesteren og bad om 
50 tyske rifler med tilhørende ammunition, dog uden resultat. Dragonerne, der var rykket 
ind på Fyensgades Kaserne i juli måned, rettede henvendelse til foreningen med ønske 
om at benytte skydebanerne, og det fremgår af arkiverne at de har skudt her fra august 
måned, det samme har politiet. Derudover fik K-Kompagniet efter forespørgsel lov til at 
benytte banerne, blot skulle kredsen have rådighed over dem søndag formiddag. K-Kom-
pagniet (K står for kongens) var en meget aktiv modstandsgruppe under ”Aabo”, der var 
byleder i Aalborg i 1945. Hans borgerlige navn var A.J. Jørgensen. Han blev senere 
oberst, og chef for Hjemmeværns-region I Aalborg. Han var i mange år aktiv skytte i Aal-
borg Skyttekreds og blev i 1982 æresmedlem.  
Da man ikke kunne skyde, gik medlemmerne i gang med at udbedre skaderne på skyde-
bane og standpladshus. Senere fik kredsen udbetalt delvis erstatning for det ødelagte.  
I 1945 var der mangel på mange ting, men ved juletid blev der glæde i mange nordjyske 
hjem. Anledningen hertil var at Gøteborgskytterne havde sendt julepakker med gaver i 
form af rigtig kaffe, the, chokolade og tobak, til 22 navngivne skytter.  
På generalforsamlingen i marts 1946, der dækkede årene 1944 og 1945, er der rygter om 
at militæret ønsker at  overtage skydebanerne, men det ender med, at de lejer sig ind.   
Kontingentet blev sat til 6 Kr., og der kunne nu optages medlemmer fra det fyldte 15 år, 
mod tidligere 16 år.  
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1946-sæsonen starter i maj, og skydningen foregår ”med de for Hånden værende Gevæ- 
rer .” Det vil for det meste nok sige tyske rifler, man har ”fundet.” Første skydedag sæl-
ges der 26 skydekort og 726 patroner. Sommeren igennem er der stor aktivitet i Lejbjerg.  
Foruden diverse militære enheder har der været skytter fra Soldaterforeningen, Politiet, 
Underofficersforeningen og Terrænsportsforeningen. Den store aktivitet har en positiv 
indflydelse på kredsens økonomi.  
I juli havde Overbestyrelsen efter forhandlinger med svenskerne fået udvirket et lån af 
10.000 svenske Carl Gustav armégeværer i cal. 6,5 mm. De bliver i sommeren fordelt til 
amtsforeningerne, der distribuerer dem videre til de enkelte foreninger. Aalborg Skytte-
kreds har tilsyneladende fået udleveret 16 stk., da der er bogført: leje af 16 svenske gevæ-
rer: Kr. 16,00. Der er nu 179 aktive og 20 passive medlemmer. 

 
1947. Der er stadig stor aktivitet i Lejbjerg, nu er også Jagtforeningen, Rekylkorpset og  
Bankfolkene i aktivitet, de sidstnævnte skyder med pistol. Og så lades der op til genopta-
gelse af de Svensk - Danske Skyttestævner, der jo har stået på stand by i mange år. 
Skytterne opfordres til ”at få Geværerne i Orden og få omforandret tyske Geværer med 
Hulsigte. Geværer kunne eventuelt fremskaffes, det vilde koste 100 Kr. med Omforand-
ring.”  Det endte dog med, at man måtte aflyse stævnet, i det Overbestyrelsen, på grund 
af manglende valutabevilling, ikke havde mulighed for at  indføre den bestilte 6,5 mm  
ammunition fra Sverige. Amtsstævnet afvikles i Lejbjerg. 
1948 blev så året, hvor svenskerne igen kom på besøg. De mødte med 24 skytter, der måt-
te rejse hjem med et nederlag i bagagen. Men ellers var stævnet vellykket. Ved modtagel-
sen foran klubhuset i Lejbjerg spillede Aalborg Politiorkester ifølge avisen muntre melo-
dier, og borgmesteren udbragte om aftenen ved festmiddagen i ”Kilden” et leve for det 
nordiske samarbejde. Kommunen havde givet 1.000 Kr. til  præmier m.m. til stævnet. 

 
Svensk - Dansk Skyttestævne 1948. 
Svenskernes leder, konsul Harry Trapp 
synes at takke skyttekred- 
sens formand,  Michael  Kirke- 
gaard for modtagelsen. 
Velkomstdrinksene står klar på bordet i 
forgrunden. 
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Til foreningens opsynsmand på banerne indkøbes der en hue til 20 Kr. ”der udstyres  
 med et Huebaand, der angiver, at han har Tilsyn med Banerne.”  Dertil kommer et 
vederlag på 9 Kr. pr. skydedag.  
Skydningen på 50 m er tilsyneladende ikke kommet i gang efter krigen, i hvert fald ef- 
terlyses muligheden herfor på generalforsamlingen i 1949. Ligeledes er der ønsker om at 
kunne skyde 15 m salonskydning om vinteren. Et mangeårigt medlem, Søren Dollerup 
bliver udnævnt til æresmedlem.   
Økonomien halter åbenbart igen;  atter har en formand penge til gode i kassen. Denne 
gang drejer det sig om 1.000 Kr. Problemet løses via en kassekredit. 1949 er året, hvor 
der igen skydes organiseret pistolskydning i skyttekredsen. I august indkøbes der 4.900 
pistolpatroner, og ved den afsluttende præmieskydning er der 8 skytter, der bl.a. skyder 
duelskydning. Afstanden er 20 m.  Formanden luftede tanken om at ændre skydeafstan-
den på riffelbanen fra 250 m til 200 m, som er ved at være den gængse afstand.  
Året efter er der stævne i Gøteborg, og denne gang vinder svenskerne, og Robert Jensen 
bliver bedste dansker som nr. 3. Stadig stor aktivitet på banerne, også på pistolbanen.  
Allerede året efter, i 1951, var der svenskerstævne igen, idet det var tid til at fejre 40 års 
jubilæum. Det foregik i juni i Aalborg med svensk holdsejr, mens Aalborgs Niels Søren-
sen blev mesterskytte. 
Ved stævnet blev kredsens nye fane luftet, formentlig første gang efter indvielsen d. 23. 
maj  på Odd Fellow Palæet. Damernes Faneudvalg havde givet Kr. 500 til formålet, og 
resten var overskuddet fra et lotteri på 2000 stk. 50-øres lodder, der gav et overskud på 
283 Kr.  

     
 Fra Svensk - Dansk Skyttestævnes 
 40 års jubilæum. 
Aalborg Skyttekreds´ nye  fane ved åbnin- 
gen af stævnet i Lejbjerg d. 17. juni 1951. 
Fanebæreren er Knud Jeppesen,  senere 
bestyrelsesmedlem i Aalborg Skyttekreds,  
formand for Aalborg Amts Skytteforening,  
og fra 1974 til 1978 formand for Overbe- 
styrelsens skydeudvalg. 
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I 1952 bliver kredsen 90 år og det fejres med en jubilæumsskydning med deltagelse af ca. 
100 skytter, og stor fest i ”Kilden” om aftenen.   
Der er nu startet 15 m salonskydning i ”Møllegaarden”, og  på generalforsamlingen op-
lyses det, at man påtænker at anlægge 50 m baner for at tiltrække de unge. Foreningen har 
indkøbt 3 salonrifler, og der er 172 medlemmer, hvoraf de 115 er aktive. I erstatning for 
de i 1943 beslaglagte våben, er der blevet udbetalt Kr. 3.449. 
Af kassebogen fremgår det, at markørerne igennem årene den første og sidste skydedag i 
sæsonen har fået serveret en kop kaffe (måske to). I 1952 er der den første skydedag i ste-
det serveret øl. Det kan måske skyldes at det den dag var d. 4. maj!?  I hvert fald serveres 
der igen kaffe for dem ved sæsonafslutningen i september.  
 
 
Efter at have ført Aalborg Skyttekreds gennem tykt og tyndt siden 1942 ønskede kvæg-
torvsinspektør Michael Kirkegaard at fratræde som formand i 1953. I stedet blev over-
politibetjent Aksel Nørregaard valgt. Han var næstformand og havde siddet i bestyrelsen 
siden 1938. Som byrådsmedlem og medlem af diverse nævn og udvalg foruden forskel-
lige foreninger, havde han en finger på pulsen, og vidste hvor han skulle henvende sig, og 
hvordan han skulle gebærde sig for at fremme skyttekredsens sag, når der var behov der-
for. Han var en stor fortaler for de unge skytter, og tog personlig del i instruktionen af 
dem på banerne. (I 125-års jubilæumsskriftet har Hans Lünell skrevet udførligt om Aksel 
Nørregaard). Michael Kirkegaard blev i 1954 udnævnt til æresmedlem.  
For første gang er der negativ omtale af et stævne i Gøteborg.   Formanden udtaler: 
”Gøteborgstævnet  blev tilnærmelsesvis en skuffelse for de fleste deltagere.”  Måske på 
grund af vejret, der var koldt, regn- og stormfuldt, måske på grund af nederlaget. Men 
Niels Sørensen løb trods alt med det samlede mesterskab.  
De lånte svenske geværer bliver leveret tilbage i løbet af 1953, samtidig med at flere og 
flere skytter anskaffer sig det ombyggede tyske Mausergevær M/98, som i Otterup bliver 
ompibet i cal 6,5 mm og får påsat nye sigtemidler. Det får betegnelsen skytteforenings-
gevær M/52. Gennem årene bliver geværet modificeret adskillige gange. Herunder M/52.   
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Indkørslen fra Hadsundvej til 
skydebanerne i Lejbjerg. 
Svenske  og danske skytter 
klar til jubilæumsstævnet 1951.   

 
 
 
Planerne om at ændre skydeafstanden til 200 m er oppe at vende igen i 1954, og det be-
sluttes at søge kommunen om midler hertil, da det kræver en flytning af, eller et nyt 
standpladshus. På generalforsamlingen lufter formanden muligheden for, at kredsen kan  
få ”egne” 15 m baner på  Politigården i Gabelsgade. Ved DM på 300 m armégevær vin-
der Niels Sørensen både ½-matchen og den stående skydestilling. 
Meget belejligt nedbrænder standpladshuset i august efter en påsat brand. Ved hjælp af 
erstatningen fra brandforsikringen kan man nu få et nyt standpladshus, og efter en del 
diskussion for og imod, flyttes det, så skydeafstanden fremover bliver 200 m. Indvielsen 
finder sted i maj 1955. Efterhånden er det kun militæret, der lejer sig ind på banerne, og 
de benytter kun pistolbanen. Svenskerne er på besøg og vinder stævnet for 12. gang ud af 
17. Til gengæld vinder Niels Sørensen mesterskabet, og 4 af de fem bedste er danskere.  
Et nyt tiltag til at skaffe penge til den altid slunkne kasse bestod i en præmiewhistturne-
ring, som kredsen afviklede i samarbejde med Hasseris Skytteforening i 1954-55. Da det 
har indbragt over 2.000 Kr., fortsætter man med arrangementet i den følgende sæson. 
Der er mange måder at drive skytteforening på!   
Man bestemmer sig for at bygge standpladshus og markørgrav med 8 skydeopstillinger til 
50 m skydning. Det ender dog med, at der skydes fra den vestlige ende af 200 m stand-
pladshuset.  
I sin beretning for 1955 fremhæver formanden året, som et af de hidtil bedste kredsen har 
haft, såvel økonomisk set  som tilslutningsmæssigt. På 200 m er afgivet ca. 22.000 skud 
og på 15 m ca. 12.000 skud. Til Byskyttestævnet i Skanderborg drog 25 skytter med da-
mer af sted i lejet rutebil. De havde en dejlig dag og vandt tilmed holdkonkurrencen. 
Foreningen sendte også et hold skytter til Borris for at skyde feltskydning - det der i dag 
hedder terrænskydning. De havde også en god dag, selv om de endte langt nede i rækker-
ne. Det er første indikation på, at kredsen har deltaget i denne form for skydning, der var 
startet så småt sidst i fyrrerne.   
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15 m skydningen 
bliver mere og 
mere populær, og  
i februar 1957 af-
holdes det første 
amtsstævne i den-
ne disciplin. Det 
foregik på skyde-
banerne  under 
Aalborghallen. 
Den første amts-
mester blev, ikke 
uventet, vores 

egen Niels Sørensen. På billedet kan man få et indtryk af, hvordan en 15 m bane den gang 
kunne se ud. I øvrigt er der tre af skyttekredsens medlemmer, der har lagt an til skydning. 
Fra højre er det Knud Pejstrup, J.G. Knudsen og Knud Jeppesen. 
Takket være flere propagandaskydninger har kredsen fået mange unge medlemmer mel-
lem 12 og 17 år. I 1957 er antallet opgjort til 83, hvoraf kun 2 er piger. 12 år er nu blevet 
mindstealderen for optagelse i skyttekredsen. På 15 m blev afgivet 18.000 skud af 121 
skytter i vintersæsonen 1957/58 på 4 håndsvingsbetjente baner fordelt over 2 skyde-
aftener om ugen.  
 

I  Lejbjerg opføres 
der et interimis-
tisk læskur /sky-
dehus til 300 m 
skydning, bl. a. af 
hensyn til træning 
forud for svenske-
stævnerne, da der 
altid skydes på 
300 m i Sverige. 
Huset er anbragt 
på en lille bakke-
top bag pavillon-
en, så der skydes 
hen over den og 
det nye stand-                                                                                       

                                                                                                                  pladshus. 
I 1957 vandt svenskerne på hjemmebane en overlegen holdsejr, mens Niels Sørensen atter 
blev en sikker vinder af mesterskabet. 
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Spørgsmålet om egen 15 m skydebane begynder at melde sig. Der skal bygges ny Idræts-
hal i Aalborg, og der kan muligvis indrettes skydebaner der. Det blev dog ikke til noget. 
Forholdene under Politigården var meget trange. Der var 4 baner i et rum, der var ca. 4 x 
17 m med 2 m til loftet og ingen eller kun beskeden udluftning. Når der stod 4 mand, 
nærmest skulder ved skulder, og skød deres 5 prøve + 20 gældende, var der ikke mange 
liter ilt til hver. Det sved i øjne og hals, og hvis man bagefter pudsede næse blev lomme-
tørklædet kulsort. Fra skydelokalet gik man så tilbage til opholdsrummet, der vel var ca. 
en fjerdedel af det, vi har i Vesterkæret i dag. Her sad så ”de gamle” og spillede whist og 
røg.  Det med kortspillet var meget vigtigt for mange af dem, og blev der tid og plads fik 
de også skudt deres serie til tavlen. Jo! Det var hyggeligt, men ikke særlig sundt.   
Det var også året hvor Amtsskytteforeningen fyldte 90 år, og  der blev afholdt et stort 
Jubilæumsstævne i Lejbjerg.   
Der bliver på landsplan indført en form for våbenregistrering, som den enkelte skytte selv 
er  ansvarlig for at få ordnet. 
Fra Hasseris Skytteforening kommer der i 1959 en forespørgsel om en eventuel sammen-
lægning af de 2 foreninger. Det var et emne, der blev taget op flere gange gennem de næ-
ste år, og der blev da også afholdt flere møder herom, men der var, nok især på formands-
niveau, for stor uenighed til, at man kunne nå til en aftale.  
Af økonomiske grunde var kredsen begyndt at ”ansætte” drenge som markører i stedet for 
som hidtil voksne. Det gav kvarterets unge en mulighed for at tjene lidt lommepenge, 
men de har åbenbart været lidt ustyrlige, og derfor ansætter man en voksen markørfor-
mand til at holde orden i geledderne. Medlemstallet er på 215,  men formanden er en 
smule bekymret på grund af en lille nedgang i aktiviteterne. Han mener det skyldes en 
kombination af en rigtig varm sommer, samt den øgede velstand i samfundet med mere 
fritid, og den øgede motorisering. 
Mange af bestyrelsesmøderne i slutningen af halvtredserne og starten af tresserne foregik 
på ”Konditori Kristine”, men afholdtes også privat. Af og til sluttede referatet i disse til-

fælde med: ”Mødet sluttede med lidt kort-
spil”, i stedet for det sædvanlige: ”Mødet 
hævet.”    
Billede fra pavillonen i Lejbjerg ved Amtsjubi-
læumsstævnet i 1958. Her ses kredsens gamle 
og nye fane side om side, og med 5 af Aalborg 
Skyttekreds’ veteraner siddende omkring  bor-
det.  Fra v. ses Chr. Hansen, daværende besty-
relsesmedlem. Michael Kirkegaard, formand 
1942 til 1953. Hans Denver, der var formand i 
4 omgange. Første gang fra 1905. Sidste gang 
til 1942. Martin Christensen, medlem siden 
1911 og stadig aktiv på dette tidspunkt og 
 Aksel Nørregaard, formand fra 1953 til 1962.                                                                                                                     
.                                                                                                  
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Formanden giver i sin beretning i 1960 udtryk for  bekymring på grund af en mindre til-
bagegang i medlemstal og aktivitet, men glæder sig over de mange dygtige unge skytter, 
der er kommet til. Bekymringen gælder også - som sædvanlig -  økonomien. Der lurer jo 
et 100-års jubilæum lige om hjørnet! Af samme grund forhøjes kontingentet til 10,-  og  
5,- kr. 
 
Tilbage til Vesterkæret. 
Aalborg Skyttekreds’ skytter, der midt i 30’erne blev ”fordrevet” fra Vesterkærets  mili-
tære skydebaner, vendte i 1960 triumferende tilbage til omtrent de samme arealer. Denne 
gang dog i kælderhøjde, nærmere betegnet under den i mellemtiden opførte Vesterkæret 
skole.  
Trods den lidt mindre aktivitet er der efterhånden så stor trængsel på 15 m banerne på 
Politigården, at der skal findes nye baner. Desuden er der planer om, at Politigården snart 
skal rives ned og give plads til vejgennemføring og varehusbyggeri. Og Idrætshalplanerne 
var jo for længst droppede. Det lykkedes i løbet af 1960 formanden ved forhandlinger 
med skolekommissionen at få stillet et kælderrum/beskyttelsesrum til rådighed på Vester-
kæret skole. Kredsen skulle for egen regning forestå indretningen af banerne. Den 30. 
september bliver bestyrelsen enige om planerne for indretning af  12 standpladser og et 
opholdslokale i tilknytning hertil, og bestyrelsen og et par håndfulde skytter går under 
ledelse af tømrer J.G. Knudsen i gang med arbejdet. Allerede d. 22. november kan skyt-
terne tage banerne i brug, medens den officielle indvielse først foregår d.19. december i 
overværelse af indbudte honoratiores fra kommunen, amtsskytteforeningen, pressen og så 
selvfølgelig de skytter, der havde taget slæbet.  
Svensk-Dansk stævne endte både i 1959 og 1961 med svensk holdsejr, og  i 1959  atter 
med Niels Sørensen på førstepladsen. 
Fra 1961, hvor der blev afholdt 50-års jubilæumsstævne i Gøteborg, foreligger der ikke 
andre oplysninger end at kredsen medbragte en hel del gaver og værdifulde præmier.  
 
 

På billedet der er fra et stævne i 1964, 
kan man se de hånddrevne skivetræk. 
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1962 - 100 års-jubilæumsåret. 
På generalforsamlingen i februar slutter formanden sin beretning med, at bebude sin af-
gang - men først når han har ført kredsen gennem jubilæumsfestlighederne, som besty-
relsen og i særdeleshed han selv allerede i nogen tid havde arbejdet med planlægningen 
af. Det var et stort anlagt arrangement, der var lagt op til, og både før, under og efter ju-
bilæet, var der megen omtale i aviserne med stort opsatte artikler.  
Som det fremgår af programmet var der på selve jubilæumsdagen d. 22. juni  reception på 
”Rådhuset”  på Gl. Torv -  samme sted som foreningen 100  år tidligere var blevet stiftet. 
Men allerede om formiddagen havde formanden og et par bestyrelsesmedlemmer nedlagt 
kranse ved foreningens stifter Oberst Myhres, Sofus Raaens og tre tidligere formænds 
grave på Aalborg kirkegård. 
Lørdag og søndag stod i skydningens tegn, men allerede tidligere på ugen, havde der væ-
ret afholdt separat jubilæumsskydning for ungskytterne, da der ikke var kapacitet til, at de 
deltog i week-endens skydninger. 50 ungskytter kæmpede om 24 præmier. Lørdagen var 
forbeholdt Svensk - Dansk stævne, og svenskerne, der var mødt med 40 mand med damer 
vandt holdkonkurrencen, mens vor egen Niels Juel Christensen blev jubilæumsmester. 
Aalborgs veteranskytter vandt dog over Gøteborgs ditto. Om aftenen var der midsommer-
fest på skydebanen med Sct. Hansbål. Efter sigende i regnvejr. Om søndagen, til de e-
gentlige jubilæumsskydninger, var der udover svenskerne indbudt foreningerne fra Jydsk 
Byskyttestævne samt foreningerne under Aalborg Amts Skytteforening.  Dagen sluttede 
med festmiddag,  præmieuddeling og dans på Skydepavillonen, hvor der var stort frem-
møde af indbudte gæster samt mange af  kredsens skytter med damer.  

 
 
 
 
 
 
 
Velbesøgt træningsdag i Lejbjerg 
en søndag formiddag i 60’erne. 
Ved pulten t.v. sidder Svend  
Christensen. Skytten liggende 
nærmest er  Sv. Aa. Nielsen. 
 
 

Efter veloverstået 100-års jubilæum meddelte Aksel Nørregaard i et brev d. 1. august, at 
han, som tidligere bebudet, nu trådte tilbage som formand, og overlod hvervet til næstfor-
mand og kasserer, A.J. Nicolajsen.  Nørregaard blev udnævnt til æresmedlem/æresfor-
mand. Derudover var han blevet tildelt DDSG&I’s hæderstegn i guld samt De svenske 
Skytters hæderstegn, ligeledes i guld.  
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”Nikkelaj,” som han hed i daglig tale fungerede som formand indtil generalforsamlingen i 
februar 63, hvor Hans Lünell blev valgt. Kredsens medlemstal var på dette tidspunkt  285, 
og der var stor aktivitet,  især på 15 m banerne. På en enkelt skydeaften var der blevet 
afviklet over 100 skydninger, så da  har der  rigtig været knald på. Og det var før, der var 
rigtig ventilation i kælderen!  
1962 blev betegnet som det hidtil bedste år, og jubilæumsregnskabet viste, at der var et 
lille underskud på det store arrangement. Aalborg kommune havde bidraget med  5.000 
kr. til jubilæet. 
Medlemstallet runder i 1964 de 300. Der er lidt tilbagegang på 200 m, måske fordi disse 
skytter er meget aktive ved de mange terrænskydningsstævner, der afholdes rundt om i 
Jylland.  
 
 
Fra Lejbjerg  til  Dall.  
Sorte skyer begyndte at trække op i horisonten, og næsten 30 års skydning i Lejbjerg nær-
mede sig sin  afslutning. Der var flere årsager hertil. Der var f. eks. planer om et større 
byggeri på området - det senere Kommunedata. Men allerede 5 år tidligere havde Turist-
foreningen ytret sig om det store rekreative område, der lå i forlængelse af skydebanen, 
og som var utilgængeligt for publikum, når der var skydning. Naboerne var også begyndt 
at klage over støjen -  men vi skød jo også nærmest i deres baghaver.  Miljø - røg, støj og 
møg - begynder at blive noget man taler om, og det kommer til at forfølge skytter og sky-
desporten fremover. Myndighederne begyndte tillige at kræve yderligere sikkerhedsfor-
anstaltninger, såsom højere skydevolde, pigtrådsindhegning og bedre skiltning. Alt sam-
men bekostelige foranstaltninger. Markørgraven var efterhånden også i ringe stand. Et 
forbud mod at skyde på 200 m banen var nært forestående, men det lykkedes bestyrelsen 
at få en dispensation, så der kunne skydes i 1964-sæsonen.    
Pavillonen var også medtaget, og til en planlagt renovering heraf, var der fra Overbesty-
relsen bevilget 4.000 kr., men inden man kom i gang med dette arbejde, nedbrændte den 
ved en påsat brand i december 1964. Desværre brændte kredsens gamle fane ved samme 
lejlighed. 
I april 1965 kommer så opsigelsen fra Aalborg kommune, gældende fra d. 1. oktober. 
Formanden, Hans Lünell og kassereren, A.J. Nicolajsen har på dette tidspunkt allerede 
længe været på jagt efter et egnet område, hvor der kan anlægges en skydebane, idet 
stadsgartneren ikke har kunnet anvise et egnet sted indenfor kommunegrænsen.   
På et bestyrelsesmøde kort efter  redegør formanden for planerne, om at købe et areal i 
Dall - en nedlagt grusgrav på 28 tdr. land. Pris. 36.000 kr. Da både den skydebanesag-
kyndige og de øvrige myndigheder sagde god for anvendelsen af arealet til skydebane 
slog bestyrelsen til, og man kunne betale halvdelen kontant, idet Aalborg kommune var 
gået med til at betale kredsen et kontant beløb på 25.000  kr. for afståelsen af  Lejbjerg-
banerne. Restbeløbet betaltes via et 10-årigt pantebrev. 
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På dette tidspunkt henvendte kredsen sig til Skytteforeningen Kimbrerne med henblik på 
et eventuelt samarbejde om at opbygge et skydebaneanlæg til fælles bedste. Men heller 
ikke denne gang kom der noget ud af forhandlingerne. 
En meget travl tid var nu forestående. Der blev udarbejdet planer og tegninger og indhen-
tet tilbud en masse, og derefter forhandlet og diskuteret detaljer med håndværkerne. Be-
styrelsens økonomiske overslag lød på 188.000 kr. Generalforsamlingen godkendte pla-
nerne for byggeriet og også en kontingentforhøjelse på 100% - fra 10 til 20 kr. 
Lejbjerg-æraen sluttede d. 3. oktober 1965, altså næsten 30 år efter det første skud blev 
afgivet  her i 1936. Som det ses af billederne var der ikke den store tilslutning til den 
historiske dag. 

 
 Knud Rasmussen, Ove Hansen, Erik L .Nielsen     Udsigt mod skydevolden med 3 skiver fremme. 
og Jørgen Jeppesen  i standpladshuset på sidste     Sohngårdsholms Plantage og Golfbanen dan- 
skydedag.                                                                  ner baggrund. 
  
I efteråret påbegyndes arbejdet, efter at der først i august blev taget det første spadestik af 
formanden. Murerfirmaet startede på markørgraven i oktober, og bestyrelsen samt flere 
frivillige skytter gik i gang med ”trillebøre, spader, skovle og river, samt en del spræng-
stof”, som Hans Lünell udtrykker det i 125-års skriftet. Håndværkerne fortsatte efter vin-
teren med opmuring af standpladshuset og opstilling af klubhuset, der var i træ, og for be-
styrelsen og hjælperne blev det et meget travlt forår. Alle week-ender og mange lange af-
tener gik med slid og slæb, for at blive færdige.  Med  Hans Lünell´s ord: ”Der var liv og 
glade dage i Dall.”  Til gengæld var der jo heller ikke mulighed for at dyrke skydning, da 
Lejbjeg  var lukket. Der var dog pauser, hvor vi fik lidt afløb for skydetrangen, og fik luf-
tet hvad vi nu havde at lufte.  
Til det 22. Svensk – Danske stævne der fandt sted i Gøteborg deltog 18 danske skytter 
med damer. Svenskerne vandt igen - vores undskyldning var den stærke blæst. I Sverige 
var der ingen standpladshus, man stod ude i det fri og skød!  Det samme blæsevejr 
generede også hjemrejsen, hvor vi  efter en gevaldig vippetur over Kattegat indstiftede en 
pokal med navnet ”Vindstyrke 8”. Den blev efterfølgende vundet af Knud Jeppesen.  
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”Gyvelhøj”  
 

Sådan så der ud d. 3. okt. 1965. Udsigt mod øst.     Standpladshuset i juli 1966. 
 

   Klubhuset i juni 1966.                                                Markørgraven i november 1965.                    
 
 
 
Den 4. august 1966 indvies første etape af Aalborg Skyttekreds kæmpeprojekt, skyde-
baneanlægget ”Gyvelhøj” i Dall, med reception for indbudte honoratiores, håndværkere, 
skytter m.m i klubhuset. Efter velkomsttale, andre  taler og en lille en til halsen bliver der 
afgivet 5 indvielsesskud på 200 m banen, bl.a. af æresmedlem og tidligere formand M. 
Kirkegaard. Træfningen faldt lidt forskellig ud, men ingen kom til skade.  
Den 6. august bliver så den første træningsdag på 200 m banen, som foreløbig er den 
eneste, der er skydeklar. 67 skytter benytter sig af lejligheden til atter at fyre løs. 
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Flaghejsning ved indvielsen d. 4. august 1966.            
Niels Sørensen og Knud Rasmussen på                  
                                                                                      første skydedag, d. 6. august 1966. 
Pistolskydning indføres.  
1965 var også skelsættende på anden vis. Det var året, hvor pistolskydning (igen) blev 
indført i Aalborg Skyttekreds. Der blev i november nedsat et udvalg, der skulle behandle 
dette nye tiltag, men det skete ikke uden sværdslag - et bestyrelsesmedlem meldte sig af 
samme grund ud af bestyrelsen! 
På generalforsamlingen i 1966 blev der godkendt nye vedtægter, og medlemstallet var 
steget til 332, og for første gang siden 1950 optræder pistolskydning i opgørelsen over 
afgivne skud i den forløbne sæson, 27 skytter har i den første vintersæson afgivet  2.250 
skud. 
Den gang blev der skudt 15-skudsserier på meget små skiver. Det var først i 1970, de nu-
værende skiver blev taget i brug. Ifølge min skydebog var den første officielle pistol-
skydeaften i  Vesterkæret d. 17. december 1965. Pistolskytterne lagde hårdt ud – allerede 
i marts 66 blev kredsen nr. 3 i holdskydning på 15 m ved JM i Århus. Det foregik den 
gang i JSU/DSU-regi. Det var først langt senere, DDSG&I kom ind i billedet hvad angår 
pistolskydning.  
På ovennævnte generalforsamling omtalte formanden kredsens nye barn - pistolskyd-
ningen - der  havde medført 19 nye medlemmer på én gang. Det skete på den måde , at 
den hidtidige militære pistolklub ”Nordjyden” af forskellige årsager nedlagde sig selv, 
og efter forudgående aftale med kredsens bestyrelse indgik i AAS medlemsskare. 
”Nordjydens” formue blev omsat i en sølvpokal af samme navn, som cirkulerede i mange 
år som vandrepokal i bedste  klasse på 15 m pistol. Bagmændene til dette projekt var de 
to formænd, Hans Lünell og Alfred Hansen  samt undertegnede der i nogle år havde skudt 
pistol i ”Nordjyden”.  Det tidligere nedsatte pistoludvalg var sammen med andre interes-
serede skytter i sommeren 66 i gang med at stille pistolbaner op. Den 20. august er baner-
ne - 10 stk. - om ikke færdige, så dog skydeklare, og de første officielle skydninger af-
vikles. Det foregår dog i første omgang  delvis i fri luft. Standpladshuset bliver først helt 
færdigt senere. Til de forvænte pistolskytter anno 2012 kan jeg fortælle, at duelanlægget 
virkede ved at banekommandøren, med et stopur i den ene hånd, ved at trække i en wire 
med den anden hånd, fik skiverne til at  dreje frem og tilbage. Men på den anden side ! - 
sådan foregår det jo stadig på terrænbanen!  
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Juli 1966. Alfred Hansen og O.Skatt Christensen   September 1966. Karl Nielsen stod for tømrer-      
i gang med  pistolstandpladshuset. (Afsnit C.)        arbejdet. 
 
 
 
Pistolskydningen havde hidtil mest været et københavnerfænomen, men havde nu bredt 
sig til Jylland, hvor kredsen var med fra starten, og resultatmæssigt gik det ret godt. Ved 
JM på 15 m blev det til en 2. plads i 1967.  I sommeren blev pistolanlægget, d.v.s. stand-
pladshuset også færdigt - det er det, vi i dag kalder afsnit C.  
Hedeselskabet  plantede ved den tid ca. 15.000  træer på området -  det er dem, vi har dø-
jet med de senere år, og den påtænkte 300 m bane bliver opgivet. Det var tanken at den 
skulle ligge på skrænten, hvor der i dag er campingplads, og skydes hen over klubhus og 
200 m standpladshus. Det var nok heller ikke blevet godkendt!  Derimod opstår tanken 
om at anlægge en kampskydnings-/ feltskydningsbane for riffel (pistolterræn var endnu 
ikke opfundet).   
Svensk - Dansk stævne blev afholdt i Dall med 50 deltagende skytter, og med svensk sejr. 
Som noget nyt blev der også afviklet en pistolkonkurrence, men det blev vist ved det ene 
forsøg. Dall lagde også baner til årets Byskyttestævne, hvor kredsen blev nr. 3. 
Trods et medlemstal nær de 400 afholdes der i 1968 propagandaskydninger både inden-
dørs - med  ikke mindre end 208 besøgende - og udendørs. Feltskydningsbanen med 5 
skiveopstillinger er færdig i den vestlige del af grusgraven, og har været flittigt brugt - 
den er dog ikke godkendt endnu. 
Aalborg Skyttekreds vinder JM for hold på 15 m pistol og sætter ydermere jysk rekord, 
og ved JM på 25 m standardpistol senere på året gentages succesen. Vi vinder med 112 p. 
mere end Aarhus Pistolklub, og vor egen Michael Richter vinder det individuelle JM.  
50 m banen bliver færdig og er køreklar med el-skivetræk som især N.P. Christensen og 
Erik L. Nielsen var hovedmændene bag. Der blev også ført el-kabler ned til pistolbanen.  
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Skyttekredsens logo var i mange år - det vides ikke 
siden hvornår - det firkantede med fanen og de to 
riffelskytter og med teksten Aalborg Skyttekreds 
nedenunder. Det ældste ”bevis”, jeg har fundet er fra 
”Vedtægter for Aalborg Skyttekreds”, trykt i 1923, 
men det kan sagtens være ældre. I 1968 besluttede 
bestyrelsen at modernisere logoet, bl. a. til brug ved 
fremstilling af et blazermærke, som man ville anskaf-
fe sig. Undertegnede fik til opgave at komme med et 
forslag, og det endte med det logo vi har i dag. Først 
blev det brugt til omtalte blazermærke, og senere også 

på brevpapir, kuverter og  til klistermærker.  
Der knytter sig en lille historie til det nye ”klubmærke”. På grund af foreningens slunkne 
kasse, var der ikke råd til at investere de 1.100 kr., det kostede at købe de 1.000 mærker, 
der skulle aftages. Så lavede vi et lille ”aktieselskab”. Der blev udstedt 20  ”aktiebreve”  
à 50 kr., som blev solgt til interesserede medlemmer. Til gengæld fik man 2 stk. mærker 
for hver aktie, og over de næste 20 måneder, blev der hver måned udtrukket en aktie til 
indløsning med 50 kr. De fleste aktionærer undlod dog at indløse deres aktie. 
 Herunder  blazermærke, klistermærke, logo anno 1930, og logo anno 1967. 

 

  
Norsk - Dansk Pistolstævne 
Et nyt skydesamarbejde ser dagens lys i sommeren  1968, da vi, efter en henvendelse tid-
ligere på året fra Kristiansand Pistolklubb i Norge, får besøg af en flok glade, og skal det 
vise sig, tørstige nordmænd med samt deres kvinder og børn. Trods dette vandt nordmæn-
dene rub og stub; men et - skulle det vise sig - langt og givende samarbejde var startet. 
Det blev en årlig tilbagevendende begivenhed, der gik på skift mellem de to byer, og som 
kom til at vare i over 30 år. De første år var det skydningen, der var i højsædet, men efter-
hånden blev det et mere socialt arrangement, og der  blev skabt mange personlige venska-
ber, hvoraf enkelte stadig holder. Sidste stævne blev holdt i 1999,  efter nogle år hvor der 
kun deltog ganske få skytter.    
350 medlemmer betalte kontingent i 1969, men økonomien var stadig stram og kontin-
gentet forhøjedes til 40 og 20 kr. Der kommer en ny lov om fritidsundervisning, der på 
sigt bibringer kredsen mange penge. I Dall bliver der demonstreret et svensk selvmar-
keringsanlæg til 200 m, men der går en del år, inden man slipper af med de levende mar-
kører.  
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Et lille ydmygt foreningsblad ”Skytteposten”, redigeret af Ole Møller og undertegnede så 
dagens lys, og udkom månedligt de næste to år med resultatlister, kommende 
arrangementer og andre nyheder, foruden ”opråb” til de dovne skytter, om så at komme 
ud af fjerene og ud på skydebanen.   
Pistolskytterne blev atter jyske mestre på 15 m, og der var sølv til holdet ved DM på 25 m 
standardpistol. Riffelskytterne skulle have været i Gøteborg, men på grund af for lille til-
slutning  måtte vi melde  afbud.   
I 1969 døde en af ”arkitekterne” bag projekt Dall, A.J. Nicolajsen, samme dag som der 
var stort skydestævne i Dall, hvilket naturligvis lagde en dæmper på festlighederne. Han 
havde med sikker hånd ført kredsens regnskaber som kasserer fra 1960 til 1967, og ikke 
mindst styret  byggeregnskabet. Han sad i bestyrelsen i 17 år. 

 
 
Efter at have været sendt til prøveskydning i amterne i 1968 kommer Otterup M/69 på 
markedet med nyt skæfte, og ikke mindst nyt aftræk, til stor glæde for riffelskytterne. 
Kredsens ungskytte, Svend K. Adriansen på 17 år, bliver udtaget til ungdomslandsholdet 
på 50 m int. skive. Senere på året bliver han også udtaget til matchen mod Nordtyskland i 
samme disciplin. 
Efter syv travle år som kredsens formand ønskede Hans Lünell ikke at fortsætte,  og  på 
generalforsamlingen i 1970 valgtes i stedet John W. Jensen. Endnu en gang forhøjes kon-
tingentet, denne gang til 60 og 20 kr. Der fremsættes forslag om at tage luftpistolskydning 
på programmet.  
Militæret stiller en bulldozer med fører til rådighed, og der etableres skydevolde på pi-
stolbanerne, der samtidig udvides til 2 x 10 baner. Der bliver indkøbt og opstillet et elek-
trisk 10-baners vendeanlæg, der dog må pilles ned igen og returneres, da det ikke funge-
rer tilfredsstillende. 
For 3. år i træk bliver kredsen jyske mestre på 15 m pistol, og ved det første DM på 15 m 
standardpistol i DSU-regi bliver holdet fra Aalborg Skyttekreds  danske mestre foran Hel-
lerup og Aarhus. Holdet bestod af  Michael Richter, Terkel Nørgaard, Ulf Scheibye og  
O. Skatt Christensen. 
Riffelskytterne er også på banen, og de vinder DSU´s divisionsturnering på 15 m. De vin-
der ligeledes  amtsmesterskabet på 15 m. Også dette år skulle der have været Svensk - 
Dansk stævne, men denne gang var det svenskerne der aflyste.  
Bedre går det med nordmændene, der igen kommer på besøg i Dall, hvor de er med til at 
indvie de nye pistolbaner, der nu virker. Sejren gik i begge discipliner til nordmændene. 
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I 1971 var det 60 år siden skydningerne mellem Gøteborg og Aalborg startede, men jubi-
læum blev der ikke noget af. Årsagen skulle findes i foreningens dårlige økonomi og rin-
ge tilslutning fra skytternes side. Riffelskytterne var i den periode stadig meget optaget af 
at skyde feltskydning. Et nyt fænomen der begynder at dukke op på skydebanerne er hø-
reværn, til afløsning af det vat man hidtil har forsøgt at dæmpe støjen med. Foreningen 
indkøber 10 stk. heraf til fri afbenyttelse af  skytterne. 
Kredsen vinder bronzemedaljer ved DM i standardpistol på 15 m, hvor der deltog 26 
hold. Men ikke nok med det, året efter vandt de igen jysk mesterskab på 15 m og satte ny 
jysk rekord, ikke mindst takket være Aase Havsteen, der var tilflyttet fra København og 
havde meldt sig ind i Aalborg Skyttekreds. Aase var i mange år en af Danmarks bedste 
kvindelige pistolskytter, med mange mesterskaber i bagagen, og deltager i mange inter-
nationale mesterskaber såsom, NM, EM og VM. 
I 1972 lykkedes det så efter nogle års pause at få afholdt et svenskerstævne. En flok hå-
befulde danske skytter drog til Gøteborg, hvor de  indkasserede endnu et nederlag, men 
ellers var det en dejlig tur med privat indkvartering. Som en trøst vandt kredsen efter-
følgende amtsstævnet på 200 m. 
 

Norsk - Dansk pistol-stævne i 
Dall 1972. 
Til v. det vindende  hold  i 
standardpistol: 
Terkel Nørgaard, Knud 
Bødker, Karl Nielsen 
og Flemming Hansen. 
Til h. det vindende 
grovpistolhold: 
Trond Lian, Magne Eggen, 
Olaf Austrud og Tore Nordal. 
 
 

 
I Dall er der i foråret stor travlhed med at få opført  og færdiggjort et nyt pistolstand-
pladshus, samt at få duelanlæggene - 2 x 10 baner - gjort brugbare og driftssikre. Aal-
borg Skyttekreds har nemlig påtaget sig at afholde Danmarksmesterskaberne i fin-, grov- 
og standardpistol i august måned.  Alt blev klart til dagen, og stævnet forløb tilfreds-
stillende og med rekorddeltagelse. Det skyldtes måske, at det var første gang i mange år,  
at man i Jylland kunne stille en bane til rådighed med den fornødne kapacitet.  
 
Det var også året hvor DDSG&I indførte pistolskydning, i første omgang dog kun med 
cal.22 på 15 m. Pistolskytterne var ikke til at stoppe. Ved DM på 15 m standardpistol 
skulle der i 1973 for første gang skydes om Dansk Idræt Forbunds mesterskabsplaketter. 
Dem vandt Aalborg Skyttekreds hold anført af Aase Havsteen, med Karl Nielsen, Kenn 
Eskildsen og Flemming Hansen som hjælpere. 
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For andet år i træk afvikledes DM på 25 m i Dall, så Unionen må jo have været tilfreds 
med det foregående års forløb. Ved dette stævne tangerede samme Aase Havsteen ver-
densrekorden i finpistol. Hun havde for øvrigt selv rekorden sammen med en russer.  
Men riffelskytterne bed også fra sig. Ved amtsstævnet på 200 m vandt kredsen holdkon-
kurrencen foran Kimbrerne . På 50 m blev rækkefølgen den modsatte. Formanden, John 
W. Jensen ville ikke stå tilbage, og ved skydningen om Nordens Pokal fik han en fornem 
2. plads, og Amtets 110-årspokal satte kredsens 2. hold sig på, foran Kimbrerne og kred-
sens 1. hold. (Her må der være gået noget galt for skydeudvalgsformanden, da han satte 
holdene). Havde det drejet sig om fodbold, var han nok blevet sat fra bestillingen! 
Endnu et JM gik til Aalborg Skyttekreds, denne gang på 25 m standardpistol. Svensker- 
ne var atter på besøg i Aalborg og kunne endnu en gang drage hjem som vindere. 
Formanden bebuder sin afgang efter tre års tjeneste, men hårdt presset, tager han et år me-
re, under forudsætning af  mere opbakning af såvel bestyrelse som skytter, især med hen-
syn til vedligeholdelse og andet dagligt arbejde på banerne. Økonomisk er kredsen ved at 
være ovenpå, og der er igen planer om at anskaffe elektronisk markeringsanlæg til 200 m 
banerne. 
I 1974 ansøger skyttekredsen om optagelse  og bliver optaget i SIFA.  For første gang 
vinder pistolskytterne over nordmændene i begge holdskydninger i årets dyst i Dall. 26 
skytter drager afsted til Jyllandsstævnet i Vingsted medbringende koner og børn samt 
telte og campingvogne. Dette stævne er for mange blevet årets sommerudflugt. Ved amts-
stævnet, der foregik på hjemmebane, vandt riffelskytterne på 200 m for tredje år i træk og 
vandt dermed pokalen til ejendom. 50 m skytterne vandt også deres  holdskydning, og de 
fleste klasser på begge afstande blev vundet af kredsens skytter. For første gang var der 
også her pistolskydning på programmet. Det var dog et uofficielt amtsmesterskab, da am-
tet endnu ikke var modent til at tage det på programmet.  
På generalforsamlingen i oktober godkendes der nye vedtægter,  bl. a. får vi en ny og me-
re tidssvarende formålsparagraf. Formanden havde igen  bebudet sin afgang, men blev al-
ligevel genvalgt. Til gengæld (igen) problemer med at finde en kasserer, ligesom der hel-
ler ikke var emner til de øvrige bestyrelsesposter. Det endte med at dirigenten afsluttede 
generalforsamlingen, og bestyrelsen tegnedes frem til en ekstraordinær generalforsamling 
kunne afholdes, udelukkende af den genvalgte formand.  Det lykkedes dér at få valgt de 
manglende bestyrelsesmedlemmer, men stadig ingen kasserer. I marts indvilgede jeg så i 
at tage denne post (som jeg også havde bestridt fra 1970 til 1973). Det tog lidt tid at rede 
trådene ud efter 5 mdr. uden kasserer til at holde rede på bilag, løse sedler og småmønt. 
Det skulle så vise sig at der på de næste mange regnskaber kom til at stå min underskrift. 
Ungdomslegene, som Aalborg kommune havde ”opfundet”, som en slags olympiade for 
byens venskabsbyer, fandt sted for første gang i sommeren 1975. Aalborg Skyttekreds og 
Nr. Sundby Skytteforening deltes om at afvikle de skydninger, der indgik i programmet. 
Der deltog også nogle af kredsens unge skytter i løjerne, uden at de dog kunne gøre sig 
gældende. Der deltog  desuden skytter fra Sverige, Norge og Polen. 
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Kort efter vintersæsonens start er der installeret elektriske skivetræk på 15 m banerne, og 
så var det slut med at få sved på panden af at dreje på håndsvinget. Desuden  var der  in-
stalleret  udsugning. 
En flok riffelskytter med damer drog til Gøteborg og vendte hjem med  -  ja - endnu et 
nederlag.  
Til gengæld var billetprisen med SESSAN i orden. 38 kr. incl. det store kolde bord, og øl 
og snaps. Dog kun én af hver - det var jo en svensk færge! 
 

Til Landsstævnet 1976 sendte AAS 28 skytter, med familie, og der blev opnået flere gode 
placeringer. Ved amtsstævnet vandt kredsen 50 m og blev nr. 2 på 200 m. Pistolskytterne 

blev her nr. 2, men de 
blev i formandens års-
beretning klandret for  
ringe aktivitet, både 
til træning og ved del- 
tagelse i stævner.  
Efter en lille halv snes 
år ”på toppen” synes 
vore pistolskytter at 
have tabt pusten, og 
nogle af de ældre er 
også gået på pension. 
 
 

Formand John W. Jensen med  tropper til et stævne, muligvis i Vingsted. 
 
I Dall bliver pistolanlæggene ændret fra el-drevne til trykluft-drevne, efter at de i nogle 
 år har drillet en hel del. Igen er det nogle af foreningens gør-det-selv folk der udfører 
arbejdet.   
I 1977 er der noget uro angående pistolskydning. Baggrunden skal nok findes i kulturfor-
skellene mellem riffel- og pistolskytterne, der gennem årene havde ført til mange syns-
punktudvekslinger.  En kreds af pistolskytter fra forskellige foreninger indkalder til et 
møde, hvor de lufter tanken om oprettelse af en fælles pistolforening, ”Aalborg Pistol-
klub”, á la Århus-modellen, hvor en fælles klub menes at være bedre til at varetage pi-
stolskytternes interesser. Desuden kunne det være mere rationelt med et større skyde-
baneanlæg frem for mange små. Efter lidt polemik går sagen i sig selv.  
Senere har der flere gange, mere internt, været talt om, at pistolskytterne ville være en 
mere selvstændig forening, men det er altid strandet på bl.a. økonomi, og ikke mindst -  
hvordan - det rent praktisk ville kunne lade sig gøre.   
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Skyttekredsens børneskytter begynder nu også at vise tænder. Ved DM på 15 m riffel fik 
Jan Olsen (som i parentes bemærket stadig er aktiv skytte her i AAS) en bronzemedalje 
med 195 p. De tre gutter, Jan Olsen, Sonny Råholt og Jesper Poulsen blev jyske mestre 
med 565 p, og ved amtsturneringen vandt børne- og ungdomsskytterne alle pokalerne det 
år. Desuden vandt Aase Havsteen endnu et danmarksmesterskab med 289 p. på 15 m 
standardpistol. 
Norsk - Dansk  stævne har 10 års jubilæum i Kristiansand og der er en holdsejr til hver 
forening. 
 Der er stor aktivitet på 200 og 50 m, og ved amtsstævnet vinder kredsen begge disse dis-
cipliner. På  grund af den store aktivitet på 50 m pusles der  med tanken om at udvide dis-
se med endnu 10 baner. 
Svenskerne er på besøg og i alt dyster 45 skytter om de udsatte præmier. Da resultatet 
bliver gjort op, står Aalborg som vinder af stævnet, dog med en svensker som stævne-
mester. Det havde svenskerne åbenbart ikke regnet med (måske forståeligt nok, da de jo 
plejede at vinde). I hvert fald havde de ikke medbragt pokalen til holdkonkurrencen. Den 
kom senere på året med posten.  
Aalborg kommune forsøgte at overtale kredsen til at lade 5 jagtforeninger fra Aalborg-
området bruge nogle af vore ubenyttede arealer til flugtskydningsformål. Bestyrelsen af-
slog dog, også selv om formanden blev indkaldt til møde og truet med ekspropriation af 
arealerne. 

 I øvrigt havde Overbestyrelsen 
tidligere advaret de skyttefore-
ninger, der havde dertil egnede 
arealer, mod at lukke jagtfore-
ningerne ind, da det let kunne 
føre til miljømæssige proble-
mer med støj, og med deraf føl-
gende fare for lukning af baner-
ne. 
 Det fik vi i øvrigt snart bøvl 
med - endda uden flugtskydning.  
 

Fra juletræssalget 
 
I december fældes en del af de mange juletræer, der efterhånden er blevet store, og over 
to lørdage i  december indbringer salget heraf  4.270 kr.  
 
Terrænskydning, der tidligere hed feltskydning, kommer på DDSG&I´s pistolskyde-
program i 1978, og det første stævne afholdes på Sjælland. Denne skydeform fænger 
straks i pistolkredse.   
Ved Tranum-stævnet - terrænskydning med riffel - vandt kredsens 1. hold både den ordi-
nære holdskydning og kampskydningen.  
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Aalborg kommune fremlagde (lidt i forlængelse af forrige års henvendelse) en lokalplan 
omfattende et stort område i Dall, herunder skyttekredsens arealer samt motorbanen ved 
siden af. Planen omfatter flere støjende idrætsgrene, såsom go-kartbane, modelflyvning 
og lerdueskydning. Desuden er der indtegnet en 300 m bane og yderligere et antal 50 m 
baner. Bestyrelsen nikker betinget ja til planen  - med visse forbehold - men forventer dog 
ikke, at det  er noget, der vil blive sat i værk foreløbig. Og det blev jo heller ikke til noget! 
Svenskerne skulle afholde stævnet i 1979, men aflyste ret sent -  de havde  faktisk glemt 
det!   
En lille flok pistolskytter drog til Norge, hvor samarbejdet var overgået til Greipstad 
Pistolklubb,  men skytterne var stadig til dels de samme. Denne gang vandt AAS  både 
standard- og grovpistolskydningerne. 
Der er atter stor tilslutning til Jyllandsstævnet i Vingsted, og blandt de aktive er vores ve-
teranskytte Knud Jeppesen, der netop er stoppet som skydeudvalgsformand  i DDSG&I. 
Han vinder sin klasse på 200 m og mesterskabet på 50 m. Kredsen vinder amtsstævnet på 
200 m ligesom året før.  
 
Ungdomslegene 1979 blev også afholdt i Dall med deltagelse fra Norge, England, Polen 
og Danmark. Denne gang gik det bedre for vore juniorskytter. De fire knægte, Nels Nør-
gaard, Jan Olsen, Klaus Poulsen og Henrik Larsen vandt guld i holdkonkurrencen i 50 m 
liggende int. skive foran Polen, og tilmed vandt Nels guld individuelt i samme disciplin.  
 
Herunder et par billeder fra  UL i Dall i 1979.    

            
 
50 m banerne blev udvidet til 16 baner i foråret og sommeren ved hjælp af en halv snes 
skytters arbejdsindsats samt ved hjælp af maskiner fra Frederik Smidt til det grove jord-
arbejde med volden. Han havde også tidligere hjulpet med lignende krævende opgaver. 
Aalborg kommune og DDSG&I  hjalp ved at yde  tilskud og lån. 200 m markørgraven 
havde til gengæld fået dødsdommen. Den var nu så ringe, at en renovering ville blive så 
bekostelig, at elektronisk selvmarkeringsanlæg begyndte at blive et alternativ. 
Vedrørende den før omtalte lokalplan var bestyrelsen i løbet af året indkaldt til et møde 
og formanden til flere møder med stadsgartneren. Men sagen skulle gennem flere instan-
ser, før der kunne komme noget konkret ud af det. 



 56 

I aviserne kunne man begynde at læse om protester fra naboerne i Dallområdet mod en 
udvidelse af skydebanerne. Aalborg kommune og Aalborg Skyttekreds har i fællesskab 
fået foretaget støjmålinger forskellige steder i området af  et godkendt firma.  Ingen af 
disse målinger overskred de tilladte grænser ifølge miljølovgivningen. Det var her den 
uendelige saga om ”miljøet” startede. 
Der er 280 medlemmer og kontingentet er hhv. 70 og 25 kr. i 1980. Amtsstævnerne på 
både 15 og 200 m byder på sejre til kredsen, og ved Jyllandsstævnet i Vingsted gentager 
Knud Jeppesen successen fra året før med sejr på 50 m riffel. Kenn Eskildsen vinder kl. 5 
på finpistol. 17 skytter med damer tog et smut til Gøteborg og vendte atter hjem med et 
nederlag, men det var et af de mindre. Et forslag om at få indført luftpistolskydning i for-
eningen blev nedstemt af generalforsamlingen. 

 
Der blev flere gange i disse år begået indbrud og   
forøvet  hærværk på banerne i både Vesterkæret og 
Dall. En enkelt gang blev der stjålet en pistol i Ves-
terkæret. De øvrige våben var heldigvis i Dall på det 
tidspunkt.  Disse hændelser gør at bestyrelsen over-
vejer opsætning af alarmer.  I maj 1981 skete der et 
mere alvorligt indbrud i Dall hvor der forsvandt 4 
pistoler, en del ammunition og også en del kontanter. 
De 3 af pistolerne blev dog fundet igen ved politiets 
hjælp. 
En af naboerne laver underskriftsindsamling og sen-
der klager til højre og venstre på grund af påståede 
støjgener fra motor- og skydebanerne. Formanden 
afviser klagerne og henviser til de tidligere støj-
målinger.  

 
Boksen i Dall efter et indbrud. På bagvæggen det første våbenskab  
fra den gang alle, også private pistoler skulle opbevares i foreningen. 
 
 
I vinterhalvåret 1980/81 er der på 15 m banerne afgivet næsten 150.000 skud, så de 12 
baner har været i brug næsten dag og nat for at afvikle dels de sædvanlige 
træningsaftener, men også de mange turneringsskydninger med mange gæsteskytter som 
kredsen efterhånden deltager i. Især er der mange klasser og rækker i riffelafdelingen, 
men der er også god gang i pistolturneringerne. 
Der havde været  mulighed for at holde 70-års jubilæum med Gøteborgskytterne, men 
endnu en gang var de meget sent ude med et ultimativt datoforslag, så det gik i vasken. 
Tilsyneladende var tiden ved at rinde ud for dette arrangement.  
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Aalborg Skyttekreds, i særdeleshed, og skyttesagen generelt, mistede i januar 1981 en 
markant figur, idet Knud Jeppesen i en alder af 63 år pludselig døde. Som tidligere nævnt 
havde han været skyttegruppens formand under Overbestyrelsen, der ud over havde han 
også været i bestyrelsen samt formand for Aalborg Amts Skytteforening, i bestyrelsen for 
AAS, i bestyrelsen samt formand for Jyllandsudvalget. Han var æresmedlem i Aalborg 
Skyttekreds og Gøteborg Skyttekrets, og han var blevet tildelt en mængde ordner og hæ-
derstegn, både danske, svenske og norske.   
Herunder  et citat fra ”De danske Skytteforeninger gennem 150 år”, Bind 2, af Ib Nordby: 
”Men en type som Knud Jeppesen h a v d e noget at gøre i DDSG&I, og om nogen kan 
siges at have præget det folkelige i DDSG&I, så var det ham. ”Jeppe” var en ener - i 
dette ords bedste betydning. Han vidste alt om skydning og skyttebevægelse og forstod at 
føre sin viden over i det praktiske - ofte på en for ham utraditionel måde- men altid  med 
et lunt glimt i øjet, og han skabte respekt hos skytterne - både herhjemme og i de nordiske 
lande.” 
Der var igen et stort hold af sted til Vingsted, og der var mange pæne placeringer. Blandt 
andet blev Jan Olsen landsmester på 50 m med 299 p. I Dall blev Byskyttestævnet afholdt 
med rekorddeltagelse, 135 skytter fra 12 kredse. Aalborg blev kun nr. 5, men gode gamle 
Niels Sørensen på 77 år  skød sig til en 4. plads i mesterskabet med 286 p. Og det var i 3 
stillinger og på lige fod med de øvrige skytter!    
Der var stor deltagelse i terrænskydningerne både med pistol og riffel, og i Nymindegab 
vandt ungskytten Frederik Smidt en præmieriffel. 

 
En sommeraften i Dall i 
80´erne med snobrød og 
hygge 
 
 
 
 
Aalborg kommune be- 
vilger 5.000 kr. som 
hjælp til 2 stk. UIT-rif-
ler til brug for ungskyt-
terne; til gengæld gives 

der afslag på en ansøgning om penge til renovering af markørgraven. 
Året efter vandt to af kredsens ungskytter, Henrik Larsen og Klaus Poulsen en præmie-
riffel hver ved terrænskydning. De to samt Jan Olsen var med på amtets ungskyttehold, 
der blev danmarksmestre ved terrænskydningen.  
For at ære og mindes  nyligt afdøde Knud Jeppesen udsatte bestyrelsen en vandrepokal  
på 200 m, kaldet  ”Jeppe-pokalen”. Den blev udsat første gang i 1982 og vundet af  Hen-
rik Larsen.  
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Pistolbanerne fik ved skytternes egen indsats flisebelægning i standpladshusene, og en 
jernbanevogn blev på blokvogn leveret i Dall til brug som skivedepot. I den modsatte 
ende blev markørgraven renoveret for 150.000 kr. som kommunen nu venligt havde 
bevilget.  
Der var ikke indløbet støjklager i denne sæson, selv om der i pinsen burde have været 
grund dertil. Da blev der nemlig forøvet hærværk med afskydning af op mod 150 jagt-
patroner mod klubhuset, hvor dør og vinduer samt murværk på standpladshuset blev en 
del beskadiget.     
Efter 12 år i formandsstolen ønskede John W. Jensen ved generalforsamlingen i oktober 
1982 at stoppe. Han kunne se tilbage på en årrække, hvor der var sket mange forbedringer 
og udvidelser på skydebanerne, men ikke mindst var økonomien blevet meget bedre. 
32 bestyrelsesmedlemmer havde  han måttet ”slås” med i den forløbne periode. Medlems-
tallet var nu 243. Kontingentet forhøjedes til 100 og 30 kr. ”Aabo”, alias oberst A J. Jør-
gensen, medlem siden 1947, blev udnævnt til æresmedlem af  kredsen . Ny formand blev 
Erik L. Nielsen, der tidligere havde været i bestyrelsen, og dermed  ikke var ukendt med 
kredsens anliggender. 
Lokalplanen for støjende idrætsanlæg blev indstillet til godkendelse af Nordjyllands amt, 
men i reduceret form, og  i december 1982 får kredsen brev om at amtet har godkendt 
projekt  Furdal (de støjende idrætsanlæg), men da det vil medføre store begrænsninger i 
vore aktiviteter, beslutter bestyrelsen at klage. Sagen drøftes med DDSG&I, og det ender 
med, at de får sagen overdraget.  
Den skydebanesagkyndige fra DDSG&I besigtiger og godkender 8 standpladser til 
terrænskydning rundt på kredsens område. Det sker d. 4. januar 1983, og d. 30. i samme 
måned afholder Aalborg Skyttekreds sit første officielle pistolterrænstævne i Dall. 
Aalborg Stiftstidende  dækkede begivenheden med overskrifter som: 

 
 

 
Med sheriffen hentydedes til  Århusskytten Max Borg, der var en af tidens topskytter 
 (og politibetjent). 129 skytter deltog og de skød tilsammen 210 skydninger, og der var 
almindelig tilfredshed med stævnet. Grovrevolver blev, ikke uventet, vundet af førnævnte 
sherif, mens Frants Pedersen fra AAS vandt cal. 22.  Blandt deltagerne var også - citat fra 
Aalborg Stiftstidende: ”Dagens sensation var et par damer. På den mindste pistol, kali-
ber 22, præsterede den kun 15-årige Elizabeth Andreasen, Aalborg, 39 træffere, selv om 
det var første gang, hun prøvede disciplinen og måtte have en erfaren skytte med rundt.”   
I dag kender vi hende som Elizabeth Lykholt Andreasen, og nu behøver hun ikke at have 
førerhund med, når hun drager rundt med revolveren, som er hendes favoritvåben på ter-
rænbanen.  
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Successen blev fulgt op med endnu et terrænstævne i april måned med 139 skydninger. 
Ved Aalborg-stævnet på 15 m tog kredsen for første gang EDB i brug til lister med sky-
detider og resultatformidling. Igen fik kredsens skytter mange gode placeringer ved ter-
rænskydninger rundt omkring.  Således blev Hans Peter Ballegaard danmarksmester på 
riffel og blev udtaget til Nordisk  Mesterskab i samme disciplin. Her blev han bedste dan-
sker. På 200 m banen er der kommet markører på, således at skytterne ikke mere skal 
markere for hinanden, og det har tilsyneladende givet en større deltagelse. Kommunen 
har overført 30.000 kr. til foreningen, øremærket til istandsættelse af klubhuset, og en 
større bevilling er stillet i udsigt til en gennemgribende modernisering af banerne og især 
opholdslokalerne på Vesterkæret skole. Derudover er der gennem DDSG&I søgt om mid-
ler til 5 markeringsanlæg til 200 m banen. 
Et nyt tiltag ser dagens lys 1983, da der blev skudt om ”Schäfer-pokalen” for første 
gang. Formålet med skydningen var et forsøg på at få riffel- og pistolskytter rystet mere 
sammen - man skød jo i hver sin ende af terrænet, og mødtes måske kun nu og da til en 
kop øl i klubhuset. Skydningen, som var for alle aldersklasser, bestod i 15 skud med 
pistol,  stående frit (evt. to-hånds for de unge eller meget lidt øvede)  + 15 skud liggende 
med riffel på 50 m int. skive. Vinderen sammenlagt vandt pokalen for et år, medens 
resten af præmierne blev uddelt ved lodtrækning. Skydningen har altid fundet sted på 
Grundlovsdag. Undertegnede vandt pokalen det første år, og vist nok også en del af de 
næste. Også dette år var der indbrud i Dall. 3 rifler og 18.000 patroner af forskellig 
kaliber forsvandt. Herefter blev boksen sikret med jerngitter i mur og loft.  
Bestyrelsen var i 1982 blevet enige om at aldersgrænsen for optagelse af pistolskytter 
nedsattes fra 18 til 16 år, året efter blev den sat ned til 15 år, hvis det blev fundet for-
svarligt i hvert enkelt tilfælde.   
Og - sidst på året kommer der en afgørelse fra miljøankenævnet, der siger at lokalplanen 
ikke er godkendt  -  d.v.s. at hele sagen starter forfra!    

 
Fra den gamle 50 m afdeling. 
 
Formanden har på opfordring 
fra generalforsamlingen haft 
kontakt med en svensk skytte 
under et terrænstævne i Sve-
rige med henblik på et samar-
bejde, men der kom ingen til-
bagemelding derfra.  
 
Justitsministeriets skydebane-
sagkyndige besigtiger i maj 

terrænet i Dall, og trods både skudhuller i  jernplader og banenumre, formår formanden at 
få banerne godkendt. Terrænbanerne endda både til pistol og riffel!  Til gengæld vil ba-
nerne omgående blive lukket, hvis der konstateres skydning efter metalmål.                                       



 60 

Idrætspraktik for skoleelever i skoleferien bliver en stor succes ved  en stor indsats fra 
Lilli og Jørn Glad, der bidrog med både instruktion og administration.  
200 m banerne står i fare for at blive lukket med udgangen af 1984, hvis ikke der bliver 
foretaget   lyddæmpende  foranstaltninger bestående af isolering af standpladshuset og 
afskærmende beplantning. DDSG&I´s advokat og amtsformanden er involveret i sagen. 
Hans Peter Ballegaard blev atter dansk mester i terrænskydning individuelt og desuden 
også i sekundskydning. Sammen med Henrik Larsen og Klaus Poulsen var han på amtets 
ungskyttehold, der også vandt DM. 
Pistolskytten Frants Pedersen var på landsholdet i terrænpistol og blev nr. 3 ved stævnet i 
Norge. 
Norsk - Dansk stævne foregik i Dall med dobbelt norsk sejr. Festen foregik på ”Den gam-
le gartner”. 
Aalborg kommune flotter sig igen og bevilliger 195.000 kr. til modernisering af lokalerne 
i Vesterkæret. Desværre skal det foregå samtidig med vintersæsonens start, men Skytte-
foreningen   Kimbrerne stillede velvilligt deres baner til rådighed i fornødent omfang. Se-
nere, da deres baner fik samme omgang, lånte de skydetid hos os.  
Miljøsagen menes i efteråret 1985 at være slut, d.v.s. ind til en af parterne - naboer eller 
kommunen - finder på at starte den op igen. Det betyder, at alt sådan set er ved det gamle. 
Som noget nyt besluttes det, at foreningen leverer ammunition til skytter der deltager i 
diverse turneringsskydninger. Ordningen skal køre som et forsøg i et år. 
Åbenbart et stille år - der bliver skudt, men der er ikke rigtig oplysning om nogle resul-
tater.  Der var igen lidt snak om en eventuel fusion med Kimbrerne, måske afledt af sky-
debanebytningerne under ombygningerne i Vesterkæret. 
Det var også en stille generalforsamling, hvor foreningen fik ny formand, Heine Poulsen, 
idet Erik L. Nielsen, som bebudet overfor bestyrelsen i august, ikke ønskede at fortsætte. 
 
Pistolanlægget er helt nedslidt, og det besluttes at indkøbe nyt anlæg. Prisen er 30.000 kr. 
og der søges om lån og tilskud. Det ender med et rentefrit lån ved DDSG&I over 10 år på 
halvdelen af beløbet.  
Efter at forsikringsselskabet gennem mange år har måttet udbetale os mange penge i er-
statninger efter diverse indbrud og hærværk forlanger de, at der bliver installeret elektro-
niske alarmanlæg på banerne i både  Dall og Vesterkæret.  
Ved landsmesterskaberne i standard- og finpistol vinder amtet guld. På holdene er vore  
to veteranskytter Aage Sørensen og Henning Andreasen.  
Gøteborg Skyttekrets havde fremsendt en forespørgsel om en mulig genoptagelse af de 
tidligere så traditionsrige stævner. Umiddelbart var der i bestyrelsen ikke stemning her-
for. Alligevel kommer der en aftale om et møde i stand, og det finder sted med to repræ-
sentanter fra Gøteborg i januar 1987. Her udveksles der tanker og ideer, og senere aftales 
der et stævne til afholdelse i juli måned. 
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Til generalforsamlingen i oktober 1986 havde formanden meldt afbud. Den skriftlige 
beretning blev derfor afgivet af næstformanden. Beretningen blev godkendt. Under 
regnskabet var der kritiske røster vedrørende det store præmiebudget og spørgsmål til 
”kaffekassen”. Regnskabet blev godkendt.  
Til gengæld var der ingen, der ønskede at stille op som formand, hvorefter de øvrige valg 
også blev udsat til en ekstraordinær generalforsamling. 
 
125-års jubilæum - 1987 
På denne blev Jørn Glad valgt, og han blev kastet på hovedet ud i arbejdet.  125-års-
jubilæet nærmede sig med stormskridt, og den samlede bestyrelse havde travlt med at 
planlægge og lave aftaler. Utallige møder blev afholdt, og det bevirkede, at alt forløb 
planmæssigt, både  jubilæumsstævnet på  pistol, 50 m og 200 m, og senere reception og 
fest. I alt 180 skytter deltog i løjerne i week-enden før jubilæumsdagen, og vore egne 
skytter vandt 14 af de 31 klasser, der blev skudt i. Festkomiteen bestod af Jørgen Petersen 
fra bestyrelsen suppleret med Birgit og Torry Stigers, der bl. a. stod for  jubilæumsfesten,  
der  blev afholdt  d. 13. juni på Motel Scheelsminde med et halvt hundrede gæster. Ved 
denne lejlighed blev den tidligere formand for kredsen, Hans Lünell, udnævnt til 
æresmedlem. På selve jubilæumsdagen, d. 22. juni blev der afholdt en reception i 
klubhuset i Dall, som det ses nedenfor. 

 
 
I juli bliver der så afholdt et Svensk - Dansk stævne efter en pause siden 1980. Et nyt til-
tag var deltagelsen af et ungskyttehold fra hver forening. Svenskerne var stadig de skrap-
peste, både på hold og individuelt, medens 2. og 3. pladsen gik til Jan Olsen og Jens. Chr. 
Gregersen. Stævnet sluttede med en fest i Ridemands Mølle. Efterfølgende sendte sven-
skerne (ligesom i meget gamle dage) en pæn takkeskrivelse.  
I sin beretning i oktober 1987 omtaler formanden miljøsagen, der atter er blusset op. Der 
er i  efteråret kommet en afgørelse, der begrænser kredsens virke stærkt. Et nedsat udvalg 
sættes til at gennemgå de mange akter for at finde løsninger. Det ender med, at kredsen i 
sommeren 1988 indsender ansøgning med forslag, der ligner dem, der var gældende i 
1982, mod at vi til gengæld udfører støjdæmpning på 200 m banen. Ansøgningen over-
gives til SIFA, der står for det videre forløb.  
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Ungdomsafdelingen  holder week-end  i 
Dall i sommeren 1988 anført af June 
Thomasen og Carsten Andersen 
 
 
 
Klubhuset  i  Dall  bliver  renoveret 
med bl.a. nyt tag, og en mindre om- 
bygning foretages i Vesterkæret for 
kommunale midler. 
Der var aftalt stævne med 

svenskerne igen i august 1988, men det blev oktober, inden det lykkedes at få det afviklet. 
Et antal skytter drog til Gøteborg, og det endte igen med sejr   til svenskerne. Bedste 
dansker blev Jan Olsen, og bedste danske ungskytte  blev Susanne Nielsen.   
Endnu en gang blev der fremsat ønske om optagelse af luftvåbenskydning i foreningen, 
og denne gang nikkede generalforsamlingen ja. Kredsen deltog atter i idrætspraktikken 
for skoleelever og hvervede her i gennem  flere nye medlemmer. 
Der kommer en ny våbenlov, der giver en masse papirarbejde for bestyrelserne,  men re-
gistreringen overgår til foreningerne/DDSG&I, og skytterne slipper for fremover at skul-
le betale gebyr for våbentilladelser hos politiet. 
 

Fra Norsk - Dansk stævne i 
Dall 1988. 
Yderst t.v. ses John Raaby.  
Den smilende herre er Odd 
Hageland fra KPK. 
Billedet giver et indtryk af 
pistolanlægget. 
Den i 1985 indførte nye 
duelskive ses her i brug. 
 
 
 
 

Medlemstallet anno 1989 er på 246, heraf 53 børne- og ungskytter.  Der arbejdes på at få 
”kaffe-kassen” gjort mere ”officiel” med regnskab o.s.v. efter, at den i en halv snes år er 
blevet drevet af   skiftende frivillige ”damer”.  
Foreningen anskaffer 3 stk. salonrifler af typen Anschütz, der for nylig er blevet antaget 
som standardrifler af  Overbestyrelsen. Som standardriffel til langdistance er der i samar-
bejde med de andre nordiske lande antaget et andet tysk produkt,  Sauer & Sohn-riflen i 
cal. 6,5 og 7,62 mm.  
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Indførelsen af disse våben betød et farvel til Otterup-geværerne, der lidt efter lidt blev 
erstattet af de nye, og det betød i den sidste ende at Otterupfabrikken i 1994 måtte lukke. 
AAS vinder amtsmesterskabet på 15 m, og ved samme udendørs blev Susanne Nielsen 
amtsmester på både 200 og 50 m, på sidstnævnte endda med max.point 150/10. Jan Ol-
sen blev amtsmester på  200 m i kl. 5.  
I august meddeler kommunen, at der efter 4-ugers fristens udløb, ikke er kommet indsi-
gelser mod den annoncerede nye miljøgodkendelse for Aalborg Skyttekreds skydebane-
anlæg.  Det betyder en udvidelse af skydetiderne for 25 og 50 m banerne. For at det sam-
me kan ske for 200 m banerne, skal der foretages støjdæmpning af standpladshuset. Dette 
projekt arbejdes der på med indhentning af  priser, tilbud, ansøgninger om tilskud o.s.v. 
I september var der igen ubudne gæster i Dall. De brød ind i boksen gennem væggen fra 
toiletterne - den eneste væg der ikke var armeret!!  Udbyttet blev 10 pistoler, 6 revolvere, 
en del ammunition og ca. 3.000 kr. i kontanter. Der gøres forberedelser til at lave et antal 
10 m luftbaner på Vesterkæret. De indrettes, så de kan betjenes fra standpladsen. 
På generalforsamlingen takkede Jørn Glad af som formand efter 2 års tjeneste, og det 
samme gjorde undertegnede efter at have aflagt 14 regnskaber i denne runde - der havde 
været et par stykker før. 
 

Efter en del snak blev Birgit Stigers valgt til ny for-
mand, medens den tidligere formand, Erik L. Nielsen 
påtog sig tjansen som kasserer. Da der ikke blandt de 
fremmødte kunne findes emner til de fire ledige besty-
relsesposter, måtte der igen indkaldes til en ekstraordi-
nær generalforsamling, hvor tingene så faldt på plads. 
Mellem jul og nytår skete det så igen!! Ubudne gæster 
- de samme måske? - var på spil, denne gang i Vester-
kæret. Udbyttet denne gang: 18 stk. pistoler/revolvere, 
foruden det løse.  
På et bestyrelsesmøde bliver man enige om at holde 
lav profil i forhold til Gøteborg, d.v.s. at der ikke sen-
des nogen indbydelse, da det vurderes, at interessen fra 
svensk side ikke er særlig stor. Sagen tages op, hvis de 
selv henvender sig. 
 
Chr. Jacobsen med ”Skytten” 

 
Et nyt medlemsblad er på tegnebrættet, med planlagt udgivelse hvert kvartal. Det får efter 
udskrivning af en lille konkurrence - meget rammende - navnet: ”På pletten.”  I SIFA´s 
TV-Bingo vinder kredsen 2.000 kr., formentlig til kassererens store glæde.  Efter det se-
neste indbrud installeres der i Vesterkæret en alarm, der er tilsluttet en alarmcentral. 
Chr. Jacobsen, der er juniorskytte, vinder DM på 15 m riffel i 1990, og i DSU´s divisions-
turnering  vinder vort 1. hold deres pulje og bliver efterfølgende nr. 2 ved DM.   
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Det årlige Byskyttestævne  var henlagt til Dall, hvor der blev skudt 129 skydninger. Det 
blev afviklet over to dage. Der var mange der tog mod tilbuddet om at campere på om-
rådet. Alt i alt en stor succes. 
Ved både Terræn Vest og DM i pistolterræn vinder kredsens skytter en del medaljer. Ved 
hjælp af tilskud og et rentefrit lån, og ikke mindst skytternes egen hjælp, sættes der gang i 
støjdæmpning og opsætning af porte på 200 m banen, og derudover kan riffelskytterne nu 
lægge sig på en ny tæppebelægning. Pris i alt 70.000 kr. Blandt medlemmerne er der ind-
samlet 5.000 kr. Det var flot!  Der planlægges 5 nye 50 m baner på 200 m banen ved si-
den af kontoret. 
Aalborg Skyttekreds skifter atter formand i oktober 1990, idet John Raaby afløser Birgit 
Stigers, der fortsætter som sekretær. Det er første gang, en pistolskytte overtager roret i 
Aalborg Skyttekreds. Den nye miljøgodkendelse har medført flere indsigelser og Miljø-
styrelsen anmoder om nye støjmålinger for 50 m banen. DDSG&I bevilger støjmåling på 
alle tre afstande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
200 m banen efter 
moderniseringen i 
1990. Ved pulten  
Erik L. Nielsen, 
stående Chr. Ja- 
cobsen og forrest 
 Svend  Christensen 
 

Ved afviklingen af skydningen om ” Jeppe-pokalen”  indviedes samtidig  kredsens nye 
TV-markeringsanlæg, der er opstillet på 5 baner.  
Dall-anlægget fejrede 25 års jubilæum i sommeren 1991 med  bl. a. åbent hus for med-
lemmer og inviterede gæster.  
DDSG&I´s Terrænstævne Vest for pistol blev afviklet i Dall med op mod 200 deltagere.    
Chr. Jacobsen gentog successen og genvandt DM  på 15 m riffel, medens Erik L. Nielsen 
vandt guld ved JM i klasse Senior 1 med luftriffel. Bestyrelsen har anskaffet et EDB-an-
læg, i dag ville vi nok kalde det en PC. Kontingentet er steget til 300, 200 og 100 kr.   
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Fra en præmieuddeling og 
afslutningsfest i 1991. 

Susanne Nielsen har fået 
sin præmie overrakt af Per 
Christensen og Birgit 
Stigers. 

 

 

Med kommunal hjælp renoveres pistolbaner og klubhus igen i 1992. Ligeledes forbedres 
elinstallationer og ventilationsanlæg i Vesterkæret. Røggener - dem fra rygere - begynder 
at blive et emne, der diskuteres. Medlemstallet er faldet til 200. Af dem er de 75 pistol-
skytter, og nogle af dem var med til at fejre 25-års jubilæet for Norsk - Dansk Pistol-
stævne, der blev afholdt i Dall. 10 norske skytter med damer var med til at fejre jubilæet, 
der endte med danske sejre undtagen i terrænskydningen.  Kim Aagaard blev stævnevin-
der.  
Der bliver bestilt 10 nye pistolbaner, og sædvanen tro søges der om tilskud ved kommu-
nen. 
Efter at mange af kredsens pistolskytter har deltaget i en hel del terrænstævner rundt om i 
Danmark og  Sverige, finder man anledning til, 10 år efter vort eget første stævne, og 3 år 
efter vor medvirken til  afviklingen af  Veststævnet på hjemmebane,  atter at holde eget 
pistolterrænstævne i Dall. Det løb af stabelen i august 1993 med ca. 120 skydninger og 
forløb ganske tilfredsstillende. 
Samme år bliver Svend Christensen udnævnt til æresmedlem af kredsen. 
 
Generalforsamlingens afholdelse er flyttet fra oktober til januar på grund af  regnskabså-
rets ændring til at følge kalenderåret. I januar 1994 fratræder John Raaby, og i stedet væl-
ges Jørgen Jeppesen som formand. Ny miljøgodkendelse fra januar 94, hvorefter der ikke 
må skydes senere end til kl. 20, og det er et stort problem i sommerperioden. Bestyrelsen 
godtager dog de nye skydetider. Der blev afholdt propagandaskydning i Dall, og efter  
massiv annoncering i pressen mødte 93 interesserede op, og i alt blev der skudt 146 
prøveskydninger.  
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På et bestyrelsesmøde i september er der en afstemning grundet et ønske fra pistolafdel-
ingen, om at en ny skydeform - IPSC-skydning - indføres i foreningen. Alt sammen under 
forudsætning  af  at terrænbanerne kan godkendes hertil og, at DDS ikke vil modsætte sig 
tiltaget. Et flertal af  bestyrelsen stemte for forslaget. Da formanden, Jørgen Jeppesen, var 

stærkt imod denne 
skydeform, valgte 
han på stedet at 
nedlægge sit man-
dat, og han overgav 
nøglerne til næst-
formanden Kim 
Lammert. 
 
 
 
 
 
Fra 50 m banen ved 
Ungdomslegene 1995 
 

(DDS står for De Danske Skytteforeninger - der indtil 1992 hed DDSG&I, men dette år 
deltes denne organisation i DDS og DGI, der står for Danske Gymnastik og Idrætsfor-
eninger). 
Et nyt lille foreningsblad med navnet ”Pistolskuddet” dukker op redigeret af  Leo Niel-
sen. Det skal ses som et supplement til ”På pletten,” som bestyrelsen udgiver. Det fik 
også kun en kort levetid. 
”Kaffekassen” er efterhånden blevet til en lidt mere organiseret ”Tutten”, hvor omsætnin-
gen efterhånden er så stor, at en momsregistrering måske er ved at være påkrævet. Ca. 40 
skoleelever deltog i skoleskydningen i Vesterkæret.  
 
På den næste generalforsamling i januar 1995 blev Kim Lammert formelt valgt til  for-
mand. Regnskabet udviste et mindre underskud, primært på grund af faldende tilskud fra 
kommunen, samtidig med at huslejen i  Vesterkæret var stigende.  
Der kom et negativt svar fra DDS vedr. IPSC-skydning, som de ikke anså for at være en 
idrætsbaseret skydning, af hvilken grund de tager afstand fra den. Aalborg kommune 
bevilger, endnu en gang, et stort beløb - 250.000 kr. - til renovering af udendørs banerne i 
Dall, bl.a. til 50 m, hvor der skal opsættes Gehmann skydekasser. De skal anvendes ved 
DIF`s  100 års jubilæumsstævne, der skal afholdes i Dall, med forventet flere hundrede 
deltagere. 
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I forbindelse med arbejdet på 50 m banen er der blevet lavet en bagvold, skubbet sammen 
af 1500 kubikmeter jord, og der er monteret nye hejseporte og skivetræk.. Udover egne 
medlemmer har også medlemmer af Postens Skyttelaug, der i nogle år har skudt på baner-
ne, hjulpet til med de mange gøremål.  
 

  
 
 

 

 
 
 
Det udskældte gyngemål på 
terrænbanen 

                                                         
 
 
 
                                                                                 
Tjenestepistolskydning på afsnit A 
 
 
I april blev der igen afholdt pistolter-
rænstævne i Dall og det er der stort set 
blevet hvert år siden. 
I begyndelsen indbød vi til ”en sjov og 
anderledes pistolterrænskydning”, men 
efter et par år måtte vi indrette os efter  
DDS`s  regler for at blive godkendt 
som et ”Nålestævne”. På den måde 
kunne der trækkes flere skytter til. De fleste af stævnerne er blevet rost af deltagerne, selv 
om der selvfølgelig også af og til har været enkelte utilfredse skytter. Blandt andet er der 
mange, der har bandet over  gyngemålet. Økonomisk har stævnerne altid givet et pænt 
overskud. 
Der blev for første gang afholdt et Tjenestepistolstævne i Dall - en ny skydedisciplin un-
der  Dansk Sportsskytte Forbud, hvorunder den tidligere nævnte IPSC-skydning også hø-
rer. Tjenestepistolskydning er opdelt i pistol og revolver i forskellige kalibre og våben-
klasser, og skydes som en duel-del og en tempo-del,  i alt 6 x 10 skud  med genladning. 
Målet er UIT-duelskiven opsat i 5 x 2 skiver, og skydeafstanden er 12,5  m. 
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Der var igen Ungdomslege i Vesterkæret og Dall i 1995. Her viste vores ungskytte, Tor-
kil Toudal, sin store styrke ved at vinde guld i 10 m luftriffel og bronze i 50 m riffel, beg-
ge individuelt,  derudover vandt han 2 guldmedaljer i holdkonkurrencer sammen med an-
dre AAS-skytter. Torkil havde gennem de seneste år vundet et utal af medaljer og 1. plad-
ser som børne- og ungskytte  på 10, 15, 50 og 200 m. Året bød også på flere propaganda-
skydninger med omkring 300 afviklede skydninger. Birgit og Torry Stigers havde sam-
men med Svend Christensen stået for det praktiske arrangement.     
 
Det var også året, hvor de 10, længe ventede, og stærkt savnede, nye automatiske pistol-
baner endelig  blev opstillet og taget i brug. To af vore skytter - Bjarne Nielsen for pistol, 
og Chr. Jacobsen for riffel - havde for Team Danmark med stor succes afholdt talenttræ-
ningsseminarer for unge skytter i Dall og i Vesterkæret. 
Ved generalforsamlingen i januar 1996 træder den samlede bestyrelse tilbage efter kraftig 
kritik af både formandsberetning og regnskab (begge dele blev dog godkendt). Ved den 
efterfølgende ekstraordinære generalforsamling i februar genvælges alle dog. 
I juli 1996 kom der igen en endelig miljøgodkendelse, efter at Henning Andreasen, vores 
egen specialist på området - og pistolskytte - efter nye krav havde foretaget nye støjmå-
linger/-beregninger. Den gav masser af skydetid,  undtagen for 200 m banen. Her var der 
kun mulighed for en enkelt skydedag om ugen. Mere skydetid  krævede yderligere støj-
reducerende tiltag. 
Finn Kjeldgaard blev ny formand ved generalforsamlingen i januar 1997. Det var nu en 
ikke-skydende formand, hvilket var en god ting for foreningsarbejdet, som der jo altid har 
været nok af. Først på året tager bestyrelsen initiativ til oprettelsen af en støtteforening for 
AAS,  ligesom det også forsøges at få gang i et klubblad - igen. Kassereren, der også er 
ny, meddeler, at økonomien ser sløj ud.  
Der bliver i foråret afholdt et kombineret pistolterræn- og tjenestepistolstævne i Dall med 
i alt 230 skydninger. Det giver et overskud på ca. 5.000 kr. så formanden er straks fyr og 
flamme, og vil allerede have et stævne mere i efteråret. I juni er støtteforeningen ”Ven-
nerne” en realitet.  Formand er Jørgen Jeppesen, og formålet er at bibringe skytterne for-
skellige goder ved hjælp af kantinedrift og andre tiltag. 
  
”Naboer i krig mod skydebane” lyder overskriften i en stort opsat artikel i Aalborg  
Stiftstidende en dag i juni 97. Naboerne, repræsenteret ved Lokalbeboerforeningen, havde 
overset annoncen med den seneste miljøgodkendelse i sommeren 96, hvor de tilladte år-
lige skydetimer var blevet forhøjet fra 800 til 7.800 timer (ifølge artiklen). De gør nu ind-
sigelse mod amtets oplæg til regionplan om en regional skydebane, og samtidig også mod 
motorbanen i Dall.  
Bestyrelsen udsender - i mangel af et klubblad - en informationsskrivelse ved indgangen 
til vintersæsonen  med en indkaldelse til et medlemsmøde, hvor man ønsker at finde ud 
af, hvorfor der har været så ringe tilslutning til aktiviteterne i sommerens løb især på 
riffelsiden. På mødet - hvor der kun mødte få medlemmer - kom der tilsyneladende ingen 
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reelle klagepunkter  eller synspunkter frem. Ved en propagandaskydning i oktober var der 
stort fremmøde, især til pistolskydningen, hvilket gav flere nye medlemmer.  
Ved juleafslutningen holdtes en lille højtidelighed hvor Aage Sørensen blev udnævnt til 
æresmedlem. 
Generalforsamlingen i 1998 godkendte et forslag indsendt af en familiefar, der foreslog  
indførelsen af et familiekontingent. 
Der var igen tjenestepistolstævne i Dall og deuden afholdt Dansk Sportsskytte Forbund  
en IPSC-træningsskydning derude. For sæson 1999 var der ikke planlagt egne stævner 
med riffel i Dall, men amtsstævnet blev afviklet her i august. 
Aalborg Skyttekreds stod, i samarbejde med Postens Skyttelaug,  for afviklingen af Ung-
domslegene i 1999, hvor 21 skytter fra 5 lande dystede  i Dall og Vesterkæret, og der var 
stor ros til arrangementet. 
 
En del af foreningens gamle rifler, der stod og fyldte op i boksen blev solgt på auktion til 
interesserede medlemmer, og resten blev afleveret til DDS i Vingsted. 
Aalborg Skyttekreds går i cyberspace og opretter sin egen hjemmeside med Hans Har-
ding som webmaster.  
Arkiverne for år 2000 og 2001 er sparsomme. De årligt tilbagevendende stævner i Ves-
terkæret i december og januar på henholdsvis riffel og pistol afvikles som sædvanlig. 
 
Der er pistolerrænstævne med næsten 300 skydninger i 2000, og i efteråret både et tjene-
stepistolstævne  -  det var DM der blev skudt om - og et kombipistolstævne i DSU-regi. 
Det sidste er også et nyere tiltag, hvor der skydes på korte tider og med genladning. Her 
var der udsat en præmiepistol. Der var  den sædvanlige Schäferpokalskydning og lige-
ledes det traditionsrige Sct.Hansbål med øl og pølser i juni. 
Formanden kunne næsten ikke få hænderne ned, da han på generalforsamlingen skulle 
berette om året 2002:  
Banerne i Vesterkæret havde igen fået den helt store omgang med tilskud fra DDS og 
Aalborg kommune, samt 25.000 kr. fra Tuborg-fondet der blev overrakt ved en beskeden 
reception i lokalerne. Men som sædvanlig var det en lille flok ihærdige medlemmer med 
Gert Olsen som sjakbajs, der stod for det meste af det manuelle arbejde. Forbedringerne 
denne  gang omfattede ny bagvæg og sidebeklædning,  ny belysning på banerne og ikke 
mindst hæve-sænkeborde og nye automatiske skivetræk anbragt i loftet. 
Økonomien er blevet ganske god - trods de mange gøremål - og de svære tider ude i sam-
fundet. Skytterne havde været meget flittige og ikke mindst meget dygtige i den forgang-
ne sæson. Blandt dem Bo Lykholt Andreasen, der var udtaget til pistollandsholdet i ter-
rænskydning, hvor han var med til at sikre en dansk holdsejr. Og ikke nok med det - han 
blev også nr. 1 individuelt.  
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Derudover nævnte formanden flere andre gode reultater:  8 amtsmestre på riffel, 3 amts-
mestre på pistol, 2 amtsmestre på terrænpistol, 1 dansk mester på 300 m DDS riffel (Lars 
Ørum), 1 jysk mester på DSU riffel, 1 dansk mester på terrænpistol (Thomas Thomsen i 
juniorklassen), 1 dansk mester på 15 m st.pistol (Thomas Thomsen i juniorklassen), 1 
dansk mester på 15 m luftpistol (Frank Thomsen i ÅKL), samt en del gode holdresul-
tater. 

Så han var godt tilfreds - og modtog genvalg. 
Foreningen havde anskaffet sig 4 luftrifler med 
tilhørende kompressor til 10.000 kr. og håbede 
på en hjælpende hånd fra støtteforenigen ”Ven-
nerne”, ligesom der blev søgt ved flere fonde.  
Der var også blevet anskaffet en skivebedøm-
melsesmaskine til 10, 15 og 50 m skiver. 
 
 
 
Efter veloverstået pistolterrænstævne i 2002. 
Hjælperne bespises i klubhuset. 
Til v. ses Dorte Lammert og Lars Ørum. 
Til h. ses Bent Erik Thomsen (forrest) og  
Chresten Uttrup. 
 

I miljøsagen er der dømt pause  -  i hvert fald indtil 2005 - hvor godkendelsen igen skal 
fornyes. Efter en dispensation som lovliggjorde bygningerne i Dall og en advokatindsats, 
opgav naboerne at gå videre med sagen.  
I anledning af alt det positive inviteres der til Forårsfest i Dall i maj 2003 for alle  skytter 
med familie. Der afholdes forskellige aktiviteter om eftermiddagen og serveres grillmad 
med diverse tilbehør om aftenen, og der inviteres til en svingom senere på aftenen, hvor-
efter der vil være mulighed for at overnatte i campingvogn, telt eller i klubhuset. 

Et enkelt DM blev det også til i 
2003, da Lars Ørum vandt seni-
orklassen med luftriffel på 15 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra terrænbanen 2003 
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På trods af, at der er sket forbedringer med udluftningen i klublokalerne i Vesterkæret ,er 
der mange der udtrykker utilfredshed med røggener - ikke fra krudtrøg - men fra tobaks-
røg. Men den var til tider også tyk. Ønsket om at få indført røgfrie baner på Vesterkæret 
blev indsendt som forslag til generalforsamlingen i februar 2004, og bestyrelsen arbejde-
de videre med forbedring af udluftningen. 
Støtteforeningen har oparbejdet en kapital på ca. 50.000 kr. Det er bestem at 25 % af 
overskuddet skal gå til foreningen og 8 %  gå til Jubilæumsfonden. Bestyrelsen drøfter 
muligheden for at få et nyt klubhus i Dall og har udarbejdet tegning og overslag. Der er 
nogle skytter, der er interesserede i at skyde med sortkrudtsvåben i Dall, men da det vil 
medføre fornyet nabohøring, og det i øvrigt ligger udenfor både DDS og DSU-regi, ender 
det med at de interesserede må henvende sig til Horsens-Hammer Skytteforening, der har 
baner, der er godkendt til sortkrudtskydning. 
Bestyrelsen ophævede i marts samarbejdet med støtteforeningen, da man ikke formåede 
at blive enige om, hvordan midlerne skulle forvaltes. I stedet søges der frivillige til at dri-
ve kantinerne i Dall og Vesterkæret.  

Det årlige traditionelle 
Sct. Hansbål i Dall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Klubhusplanerne blev lagt til side, idet et presserende problem dukkede op. Sæsonstarten 
på 200 m banen blev nemlig forsinket, da der blev nedlagt skydeforbud  på grund af for 
lav højde på bagvolden. Riffelskytterne klarede (som sædvanlig) det manuelle arbejde, 
medens DDS betalte det meste af udgifterne.   
Et andet tiltag på 200 m banen, der er i støbeskeen på det tidspunkt, er opstilling af støj-
sluser, i bestræbelserne på at få udvidet skydetiden, og af hensyn til omgivelserne i almin- 
delighed. Da det endnu ikke er et krav, er der ikke noget tidspres. Anslået pris: 70.000 kr. 
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Spørgsmålet om, der fortsat skulle være en støtteforening, fyldte meget på generalforsam-
lingen i februar 2005. Både bestyrelsen og støtteforeningen havde i breve til medlemmer-
ne givet deres oplevelse af forløbet. Diskussionen mundede ud i en afstemning: ja eller 
nej til støtteforeningens fortsættelse, fremsendt som forslag fra bestyrelsen. Et ja ville be-
tyde den samlede bestyrelses afgang. Det blev et stort nej!  Så bestyrelsen fortsatte, og 
formanden udtrykte sin glæde over regnskabet, og at det igen var lykkedes at skabe et 
pænt overskud til konsolidering af kredsen. Medlemstallet viste en lille stigning, og de 
nye medlemmer syntes meget aktive, hvilket han tilskrev, at de ”gamle” skytter var ble-
vet bedre til at tage sig af de nye. 
Skydeudvalgsformændene redegjorde for medaljehøsten i 2004, og igen var der mange 
flotte resultater. Og igen var AAS-skytter repræsenteret på det danske landshold i pistol-
terræn. Det var igen Bo L. Andreasen, der repræsenterede herrerne og hans ægteviv, 
Elizabeth L. Andreasen der blev udtaget til damelandsholdet. Det var i øvrigt det første 
damelandshold i denne disciplin. Ungskytten Thomas Thomsen ville også være med og 
blev udtaget til ungdomslandsholdet, ligeledes i terrænpistol. I IPSC-skydning vandt 
Frants Pedersen sit 10. DM.!!  
Riffelskytterne har i 3 sæsoner skudt med i SK-CUP, der er hjemmebaneskydninger for 
4-mands hold i alle klasser. De har været tæt på finalen flere gange og håber, at det lykkes 
i den kommende sæson. 
Bestyrelsen bestemmer på et møde i marts 2005, at for fremtiden skal bestyrelsesmedlem-
mer være kontingentfri. Foreningens hjemmeside er under modernisering. 
I starten af juni meddeler Finn Kjeldgaard i en e-mail til bestyrelsen, at han ikke ønsker at 
fortsætte som formand. Bestyrelsen retter  derefter henvendelse til Arne Kildegaard, der 
er suppleant, om han vil overtage posten. På et møde d.14. juni indvilger han i at bestride 
formandsjobbet frem til næste generalforsamling.  I Dall afvikles  de sædvanlige  pistol- 
og riffelstævner, og et par ungskytter får økonomisk hjælp til deltagelse i ungdomslege i 
Wismar. Ved den årlige Sct. Hansfest blev der udnævnt hele 3 æresmedlemmer af fore-
ningen. Det var d`herrer Gert Olsen, Erik L. Nielsen og Flemming Hansen. Dette år hav-
de Aalborg Skyttekreds rundet sit 143. år.  Der blev talt lidt i krogene om, at de tre`s sam-
lede medlemsskaber af skyttekredsen var lige i omegnen af 140 år!      
Støtteforeningen ”Vennerne” havde holdt ekstraordinær generalforsamling i sommerens 
løb og nedlagt sig selv, som konsekvens af beslutningen på kredsens generalforsamling. 
Der blev senere overført ca. 55.000 kr. til kredsens kasse. Pengene blev øremærket til re-
novering eller fornyelse af klubhuset. 
Der blev bestilt 5 elektroniske Kongsberg skiveanlæg  til 200 m banen. Spar Nord  
Fonden bevilgede 5.000 kr. hertil. 
På 15 m pistol vandt kredsen amtsturneringen, blev nr. 2 ved DM for hold, og Lars Kjeld-
gaard blev her nr. 3 individuelt. Elizabeth L. Andreasen skød sig igen på damelandsholdet 
i pistolterræn og var med til NM i Hevring. Og Frants Pedersen vandt sit 14. DM i IPSC-
skydning. 
Sidste skydeaften før jul er der gløgg og æbleskiver til alle og slikposer til børnene spen-
deret af kantinen. 
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Formanden, Arne Kildegaard, aflagde sin første beretning på generalforsamlingen i janu-
ar 2006, og her rettede han en stor tak til sin forgænger, Finn Kjeldgaard, for hans indsats 
i de 8 år han var formand, og hvor han var med til at skabe den gode økonomi, som fore-
ningen nu nyder godt af. Han kan også fortælle, at der nu endelig var kommet et effektivt 
ventilationsanlæg i klublokalet i Vesterkæret.  
Og så var det tid til ny miljøgodkendelse, og på grund af udvidet skydetid blev der gjort 
indsigelse, så sagen blev sendt til Miljøministeriet. Et professionelt firma var hyret til at 
rydde op i den for snart længe siden væltede ”skov.” Der forventedes et overskud herfra 
til foreningen på  8.000 kr. Da foreningens gamle Smith & Wesson pistoler cal.22 var 
godt slidte, besluttedes det at anskaffe nye. Og da man nu var i gang med at bruge penge, 
indkøbtes der PC og printer til brug i Vesterkæret. Riffelafdelingen ”klagede” over 
manglen på børneskytter og opfordrede de ”gamle” skytter til, at tage sig mere af de nye 
unge skytters forældre, så de kommer igen med deres børn.   
Sæson 2006 i Dall er ikke forløbet tilfredsstillende, og i efterårets nyhedsbrev efterlyser 
bestyrelsen eventuelle årsager hertil, ligesom man gerne modtager forslag og ideer, der 
kan forbedre aktiviteterne.  
På trods af den tilsyneladende ringe aktivitet i Dall blev der i sæsonen hentet et hav af 
medaljer, bl. a. ved Terræn Vest og DM, og igen var Elizabeth L. Andreasen med på da-
melandsholdet,  og var til NM  i Norge. Til Frants Pedersen var der foruden 2 x DM også 
et NM i revolver i IPSC-skydning. 
Som den kun anden riffelskytte fra AAS vandt Lars Ørum den prestigefyldte Danske 
Mesterskabs-vandrekæde, også kaldet  Margrethekæden, der er evigt vandrende og blev 
indstiftet i 1910. Skydningen er en kombination af  200 m og 300 m i 3 stillinger, plus en 
hurtigskydning. Det var Hans Peter Ballegaard, der i 1985 var AAS´s første Margrethe-
kædevinder. Ved at vinde DM på 200  m i 2006 fik Lars også andel i E.Sætter Lassens 
Mindepokal, der blev udsat i 1967.   
I december er miljøgodkendelsen i hus, trods de indgivne protester. Til gengæld er der nu 
krav om etablering af støjsluser på 200 m banen, og de skal være færdige d. 1. juli 2007. 
Det blev de også, og samtidig blev der lagt nyt tag på riffelbanen.  Efter at støjsluserne er 
færdiggjorte bliver skydetiderne kraftigt udvidede på 200 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kig gennem en støjsluse på 200 m banen                Støjsluserne, her fotograferet i 2012 
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Også denne sæson var der en hel del arrangementer i Dall med god søgning, men der an-
kes stadig over for lidt aktivitet i det daglige. På pistolbanerne giver det anledning til spe-
kulationer, at der næsten ikke bliver skudt med cal.22 mere, men det hænger sammen 
med, at der er færre og færre, der har lyst til at stå og skyde standard- og finpistol-pro-
grammerne, men hellere vil skyde de nyere og mere actionprægede skydeformer. Bare 
nogle få år tidligere var det ikke unormalt, at der var 8 - 10 mand, der skød standard-
pistolprogram  på det ene baneafsnit og et lignende antal, der skød finpistolprogram på 
det andet baneafsnit. Det var med til at skabe en god ”hold-ånd,” som i nogle år også var 
med til, at terrænskytterne drog rundt og deltog i en mængde stævner i ind- og udland. 
IPSC-skytterne er i dag dem, der har noget af denne ”ånd” tilbage. Ved indendørsskyd-
ningerne, både med pistol og riffel, går det også fint med holdsammenholdet gennem 
deltagelsen i de mange turneringer.  
Lars Ørum gentog bedriften fra 2006 og genvandt Margrethekæden. D.v.s. vinderen får 
kun lov til at bære kæden ganske kort tid, så bliver den gemt behørigt væk igen indtil næ-
ste år. Vinderen får æren og så et erindringsbæger til minde.  
Medlemstallet ved overgangen til 2008 er på 204, fordelt på 118 pistolskytter og 86 riffel-
skytter. De har i sæsonen 2007 tilsammen afgivet 71.000 skud med cal. 22, 60.000 skud 
med grovvåben, og 3.400 skud på 200 m banen. 
 
        Til sammenligning vises her uddrag fra skyttekredsens skydebog fra sæson 1907: 
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 P. Holtegaard, i klassen ældre skytter, og Gesmarais, i klassen yngre 
 skytter, vandt hver en Remingtonriffel model 67 for deres flid i 1907 
 
 
Planerne om et nyt klubhus er oppe at vende igen ved generalforsamlingen. Der var atter 
overskud på regnskabet: 70.408 kr., hvilket blev fundet passende.   
Der anskaffes 6 nye cal.22 pistoler af mærket Hämmerli X-esse og 1 stk. 9 mm CZ 75 til 
brug for de medlemmer, der ikke selv har våben. Ved DM i pistolterræn vinder Bo L. An-
dreasen guld i sekundskydning i GPA-klassen. 
Vintersæsonen startes i røgfri lokaler, idet Vesterkæret skole er erklæret for totalt røgfrit 
område - såvel inde som ude. Som noget nyt skal der også udarbejdes børneattester for de 
vagter, der arbejder med børneskytterne.  
Riffelafdelingen beretter om et højt aktivitetsniveau i løbet af 2009-sæsonen bl.a. med af-
vikling af amtsmesterskab,  Jyllandsstævne, og Jeppestævne foruden eget 15 m stævne og 
10 m luftstævne, ligesom der er opnået fine resultater i divisionsturneringen. Man mener, 
at overgangen til kun at skyde onsdag aften i Dall i hele sæsonen har medvirket til den 
øgede aktivitet dér.  
Riffelskytterne havde også tid til at deltage i DM i terrænskydning i Jægerspris, og de 
vendte ikke tomhændede hjem. Lars Ørum vandt guld og Anni Bissø  sølv i klasse 2. 
Juniorskytten Stefan Olsen var med til at vinde guld på det nordjyske juniorhold.  
På pistolsiden er der også  registreret en stigning i aktiviteterne, især har der været mange 
nye ansigter til træningsaftenerne i Vesterkæret. 
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IPSC-skydning. Pistolafdelingen kan også oplyse, at Justitsministeriet nu har godkendt 
IPSC-skydning som skydedisciplin, og efterfølgende er alle terrænbanerne i Dall blevet 
godkendt til denne skydeform.  Ved årets DM i denne disciplin vandt Ulrik Birkjær sit 
første mesterskab medens Frants Pedersen vandt sit sekstende! DM.  
Derudover har kredsens IPSC-skytter vundet mange andre danske og jyske mesterskaber, 
og været faste deltagere på landsholdet til både NM, EM og VM.  

 

 
Her ses et par situationer fra et IPSC-stævne i Dall, hvor man kan se banekommandøren, der hele 
tiden er lige i ----- af skytten. Et vigtigt element i afviklingen af denne skydedisciplin. 
 
Denne skydeart har været dyrket i DK fra først i 90’erne i Dansk Sportsskytte Forbunds-
regi. Udover den ekstremt høje sikkerhed der kræves under skydningen, skal man også 
have en licens, før man overhovedet kan komme til at skyde. Det er et krav, at man skal 
kende det 70-siders regelsæt og bestå en teoriprøve på 100 spørgsmål, deltage i og bestå 
et 2-dages praktisk kursus, og derefter gennemføre 2 stævner med tilfredsstillende resul-
tat, før licensen er hjemme. Som det ses på billederne bevæger skytten (der er altid kun én 
skytte) sig rundt på banen mellem forhindringer og barrierer for at beskyde skiverne. De 
kan være faste, bevægelige, opdukkende, forsvindende, delvis skjulte eller beregnet til 
ikke at måtte beskydes. Målene er opstillet på varierende, ukendte afstande op til 60 m.  
Man skyder aldrig den samme bane to gange, så man møder altid en ny opstilling, hvilket 
stiller store krav til præcision og hurtighed, og samtidig er sikkerhedskravene som sagt 
meget strenge. Den mindste fejl - og man er diskvalificeret og færdig med stævnet! 
En bane kan kræve op til 32 skud, så der er flere magasinskift undervejs. Ved IPSC er det 
tiden, der tæller. Forbiskud og skud i forkert skive giver straf. Vinder er den, der skyder 
flest points i sekundet, så det gælder om at skyde hurtigt og præcist.  
Der afvikles årligt ca. 10 IPSC-stævner i Dall, herunder bl.a. DM i 2010 og 2011, og 
fremover kan der også forventes international deltagelse.    
  
På trods af et nyt pænt overskud på årsregnskabet foreslog bestyrelsen en kontingentfor-
højelse, som generalforsamlingen vedtog efter en del debat.  Nye satser blev: børn: 200 
kr., voksne: 450 kr., seniorer: 350 kr. og familiekontingent: 800 kr. (Det blev dog året 
efter nedsat til 700 kr.). Mads Bach viste IT-udvalgets foreløbige udgave af AAS´ nye 
hjemmeside for forsamlingen.       
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Det nye pistolanlæg til afløsning af det totalt opslidte anlæg på afsnit A i Dall er bestilt, 
og  blev leveret i marts 2009, så det  kunne være klar til sæsonstarten. Efter ansøgning 
bevilger Aalborg kommune 30.000 kr. og DDS  ligeledes 30.000 kr. hertil. 
Til pistolafdelingen er der blevet indkøbt et såkaldt Steel Challenge anlæg (metalmål til 
hurtigskydning). 

Lars Ørum skyder 200 m med Sauer-riflen. 
 
Lars Ørum vandt DM 2009 på 10 m luftriffel, 
og han vandt ligeledes Falling Target  
landskampen med samme våben i Helsingør  
samme år og  vandt også DM i 15 m på 
luftgevær. Her vandt AAS  bronze i 
holdkonkurrencen og Jeppe V. Kristensen fik  
i finalen i faldmål sølvmedalje.    
Jeppe var i 2008 med  til NM og var på 
ungdomslandsholdet, der vandt guld i terræn-
skydningen. 
I juli overtager Lars Ørum midlertidigt 
kassererposten, efter at den nyvalgte kasserer 
ikke har kunnet overkomme arbejdet og er ud-
trådt af bestyrelsen.  
Mange har efterhånden  prøvet kræfter med    

denne post, de fleste har kun holdt i et par år. 
I sommersæsonen 2009 blev der med riffel på 200 m afgivet 5.362 skud og 21.130 skud 
med cal. 22 på 50 m. 
Aalborg kommune gav tilsagn om 75.000 kr. til anskaffelse af et elektronisk markerings-
anlæg til de 12 baner i Vesterkæret. Derudover ydede Spar Nord Fonden et tilskud på 
30.000 kr. Anlægget er af fabrikat Megalink, og det kan anvendes til både 10 og 15 m 
med riffel og pistol, om sommeren flyttes det til Dall og bruges på 50 m banen. 
Anlægget blev installeret mellem jul og nytår 2009, som sædvanlig af en flok frivillige 
skytter, og det var en stor succes fra starten. Fra det tidspunkt var det slut med at skyde på 
papskiver i Vesterkæret (sådan da), idet 4 baner bibeholder skivetrækkene til brug for ny-
begyndere og især til grovvåben. Træfningen kan straks aflæses på en lille monitor på 
skydepulten lige foran skytten. Samtidig kan nysgerrige tilskuere og eventuelle konkur-
renter følge skydningen skud for skud på en stor  TV-skærm i klublokalet.  Slut med øje-
mål, dorn og måleplade eller skivebedømmelsesmaskine. Teknikken har taget over, nu 
skal vi bare koncentrere os om sigte og aftræk, og så lige lære at trykke på de rigtige 
knapper på monitoren, så resultatet også kan blive skrevet ud på printeren ude ved vag-
terne. Det går  - endnu ikke - direkte ind i computeren, men det skal såmænd nok komme.  
Der blev også installeret internetforbindelse i Vesterkæret samme vinter. 
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Megalinkanlægget ved standpladsen 
i  Vesterkæret. 
Her sat op til 15 m riffel 

 
 
Og her i klublokalet kan man i ro 
og mag følge udviklingen, skud for 
skud, mens skytterne inde på ba- 
nen står og sveder og ryster 

 
Ved DM på 15 m luftriffel blev Anette Munkbøl dansk mester i ÅKL,  en anden af 
kredsens kvindelige skytter, Mette Christensen, vandt  DM  i 50 m liggende. 
Skyttekredsen fik også en danmarksmester i Ungdom 1 på 10 m luftpistol. Det var 11-
årige Jonas Lykholt Andreasen.  
DDS` Projekt Ung lejer sig ind i Dall og afvikler sæsonens samlinger der. 
Regionsmesterskaberne (tidligere amtsmesterskaberne) afholdtes  i Dall i august 2010. 
I det hele taget god tilslutning til de udendørs skydninger, og til det årlige pistolterræn-
stævne var der rekorddeltagelse.  
Ved DM på 200 m vandt Lars Ørum for anden gang E. Sætter Lassens Mindepokal, der er 
en af de eftertragtede vandrepokaler.  
Ved  DM 2010 i terrænskydning med riffel havde AAS  5 mand  med. Det vil sige, den 
ene var en pige, Kristinna Olsen, som var til terrænstævne for kun anden gang. Alligevel 
kom hun hjem med en guldmedalje, som vinder af ungdomsklassen og en sølvmedalje i 
finaleskydningen.  
  
 
.  
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På 50 m riffelbanen var det nye Megalink-anlæg i brug med stor succes både til kredsens 
eget riffelstævne i maj samt til landsdelsmesterskaberne i august. Ved den lejlighed kunne 
skiverne ses live på AAS` hjemmeside, således at familie, venner og andre interesserede 
kunne sidde derhjemme og følge med i skydningernes forløb. Ikke just befordrende for 
ønsket om større publikumsbevågenhed på skydebanerne!   
Under Jeppestævnet, der blev afholdt på Store Skydedag i juni måned, kunne resultater 
samt informationer løbende følges på TV-skærm i klubhuset og det gav anledning til 
mange rosende ord og anerkendelser. 
Bo L. Andreasen vandt ved DM 2011 10 m luftpistol i klasse V 1, og sammen med Lars 
Kjeldgaard og Peter Holmegaard blev det til en sølvmedalje i holdkonkurrencen. 

I 2011 var der også mange stævner 
herunder regionsmesterskaber og Jyl-
landsstævne, og der har været tilfreds-
hed med arrangementerne såvel fra del-
tagernes som fra arrangørernes side, 
idet der har været et godt afkast til 
kassen.  
Der skal åbenbart ikke gå et år uden at 
Lars Ørum skal nævnes. Denne gang 
var det DM på 50 m han satte sig på. 
Derudover deltog Lars i landskampen, 
også på 50 m, mod Sverige, hvor han  

50 m banen med Megalink-monitorerne opstillet 
 
dog måtte nøjes med en andenplads.  
I 2010 og 2005 var det gået på samme 
måde i denne skydning. Til gengæld 
blev han nr. 1 i både 2008 og 2009. 
For resten blev Lars i 2011 også vin-
der af Falling Target landskampen på 
10 m luftriffel, der blev afholdt på 
”hjemmebane” i Nordkraft i Aalborg 
og på 15 m DSU riffel vandt han DM.   
Kristinna Olsen vandt fald-
målsfinalen ved DM 2011 på luft-
riffel. 
 
                                                                       I baggrunden de 5 Kongsberg-skiveopstillinger 
                                                                på 200 m, og til højre de 12 Megalink-skiveop-               
                                                                stillinger monteret på 50 m til sommerskydning 
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Til kredsens 15 m riffelstævne i oktober var der 280 tilmeldinger fordelt på 2½ dag, så 
der har været tryk på.  
Der blev afholdt skoleskydning for 5. klasser i Vesterkæret, ligesom elever fra Sports-
højskolen afholdt nogle skydninger her. Der anskaffes en revolver mere, da der er mange 
nye skytter, der gerne vil prøve at skyde med grovvåben, og til riffelafdelingen anskaffes 
en Sauer-riffel mere, som stilles til rådighed for primært nye skytter, der endnu ikke selv 
har anskaffet sig eget våben. 
Ved DM på 10 m luftpistol vandt Holger W. Sørensen klasse V 1, og ved DM på 15 m 
standardpistol vandt AAS’  hold sølv med samme points som vinderholdet. 
Kristinna Olsen, 17 år, kvalificerede sig igen til finalen i faldmålskonkurrencen  med 
luftriffel ved DM 2012, og hun vandt mesterskabet foran sin langt ældre modstander. 
Til pistolbanen i Dall er der efterhånden så meget materiel til de forskellige skydearter, at 
den gamle DSB-banevogn er blevet for lille, så der indkøbes et par udrangerede containe-
re, der forsøges indpasset i terrænet så diskret som muligt. 
I forbindelse med at der, når den kommende Skyttebog udgives, bliver mulighed for, at 
skyde med nye - større - kalibre med pistol/revolver, har bestyrelsen vedtaget, at der bli-
ver foretaget nye støjberegninger i Dall ved pistol- og terrænbanerne.  
Ved generalforsamlingen i februar 2012 glæder formanden, Arne Kildegaard, sig over 
den skydeaktivitet, der har været i det forgangne år. 101.000 skud er der blevet afgivet 
med cal. 22-våben, med langdistancevåben er der afgivet 5.800 skud. Topscorer er 
grovpistolskydning, hvor der er afgivet ca. 200.000 skud med 9 mm og cal. 38. 
Efter en tilgang på 23 medlemmer er medlemstallet ved indgangen til jubilæumsåret på 
230. De fordeler sig med 95 riffelskytter og 135 pistolskytter.   
Som optakt til jubilæumsterrænstævnet i maj, og som almindelig oprydning, gik et stort 
antal pistolskytter i april i gang med, ved hjælp af alskens håndværktøj, de bare næver og 
ikke mindst en stor skovningsmaskine, på det nærmeste at vandalisere den ene tredjedel 
af  arealerne i Dall. Men det var også efter mere end 40 års tilgroning hårdt tiltrængt med 
en udtynding. Derudover blev der malet og regeret og ryddet op i klubhus m.m.m. 
 
 
 
 

 
 

                                                   Fra store oprydningsdag 2012 i Dall 
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I sommeren 2011 tog Mette Christensen initiativ til ekstra træning for børne- og junior-
skytter på 50 og 15 m. Det resulterede i 2 danmarksmesterskaber i foråret 2012, nemlig 
 til Andreas Vølker i Børneklasse 2 på 15 m luftriffel og til Marcus Edelbo i Junior 2 på  
15 m riffel. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                      Jubilæums-pistolterrænskydningen skydes af med salutkanon.     

   

Til 150-års jubilæet er der planlagt reception med indbudte gæster i klubhuset i Dall på 
selve dagen d. 22. juni, og dagen efter er der jubilæumsfest på Skydepavillonen for kred-
sens medlemmer.  
 
 

 

 

 

 

 

                                     Jubilæumslogo 
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Formænd gennem tiderne: 
1862 – 1866        Major/oberst A. Myhre 
1866 – 1868        Kaptajn  K. Hermansen 
1868 – 1869        Premierløjtnant H. Wandler 
1869 – 1871        Kommis C.G. Jensen 
1871 – 1872        Kaptajn P. Lundby 
1872 – 1882        Stabssergent W. Christensen 
1882 – 1884        Løjtnant Jeppe Poulsen 
1884 – 1888        Løjtnant N.C. Christensen 
1888 – 1889        Assistent Hjalmar Smith 
1889 – 1890        Agent Justus de Meza 
1890 – 1893        Assistent Hjalmar Smith 
1893 – 1893        Fuldmægtig J.P. Dietz 
1893 – 1896        Lærer H. Pedersen/urmager  N.C. Gjørup  
                            Købmand Louis Pedersen/kaptajn N. Jørgensen 
1896 – 1900        Overbanemester P.M. Christensen 
1900 – 1902        Sløjdlærer A. Hansen 
1902 – 1904        Direktør C.F.L. Sørensen 
1904 – 1905        Konstruktør P. Broe 
1905 – 1907        Ingeniør Hans Denver 
1907 – 1908        Ingeniør K. Buch 
1908 – 1910        Grosserer V. Mouritsen 
1910 – 1913        Ingeniør Hans Denver 
1913 – 1919        Handelsrejsende P. Kjærsgaard 
1919 – 1930        Hotelejer V. Fonseca  
1930 – 1934        Ingeniør Hans Denver 
1934 – 1939        Assurandør P. Kjærsgaard  
1939 – 1942        Ingeniør Hans Denver 
1942 – 1953        Kvægtorvsinspektør Michael Kirkegaard 
1953 – 1962        Overpolitibetjent Aksel Nørregaard 
1962 – 1963        Købmand A.J. Nicolajsen 
1963 – 1970        Grosserer Hans Lünell 
1970 – 1982        John W. Jensen 
1982 – 1985        Erik L. Nielsen 
1985 – 1986        Heine Poulsen 
1986 – 1989        Jørn Glad 
1989 – 1990        Birgit Stigers 
1990 – 1994        John Raaby 
1994 – 1994        Jørgen Jeppesen 
1994 – 1997        Kim Lammert 
1997 – 2005        Finn Kjeldgaard 
2005 -                  Arne Kildegaard   
 
 
 



 

De gamle skydebaner. 
 

 
Kort fra 1924 over Aalborgs Vestby og Vesterkæret. De militære skydebaner der blev 
oprettet i 1850’erne ses øverst midt i billedet med skudretning mod Limfjorden. Som det 
ses gik Skydebanevej - temmelig upraktisk - tværs hen over alle 4 baner, derfor måtte den 
afspærres under skydningerne.  Det var her Aalborgs skytter fra 1880’erne og frem til 
1935 dyrkede deres sport. Den blå firkant viser hvor Vesterkæret skole med vore 15 m 
baner ligger i dag. Altså vendte vi næsten tilbage til vore skydebanerødder, da banerne 
her blev taget i brug i 1960. På det lille foto fra 1926 skimtes de 8 skiveopstillinger på 
250 m banen i baggrunden.  
 

 
 

Fra Lejbjerg. Skitse over skydebanen med markørgrav og skydevold til venstre, og 
standpladshuset på 250 m samt pavillonen til højre. Desuden ses den gamle 50 m bane 
med skydevold og standpladshus, hvor også pistolskydningen har foregået. Senere flyt-
tedes 50 m banen, så der blev skudt fra det nye 200 m standpladshus.    
Til højre foto fra 1954 med pavillonen og resterne af det nedbrændte standpladshus. 


