Om Klubben :
Om Skytteforeningen Kimbrerne.
Skytteforeningen Kimbrerne blev stiftet den 30. juni 1929.
De første mange år var der kun skydning på langdistance - 200 m. - og dette fandt sted i den lyse
periode af året - april til oktober måned. Omkring 1950 begyndte vi også at skyde om vinteren på
15 m. For såvel langdistance som kortdistance, måtte vi de første mange år bruge skiftende
skydebaner. Dette er nu ændret, så vi nu har nogle nye og meget moderne skydebaner.

Langdistance - 200 og 300 m. Kortdistance 50 m. Udendørs.
I 1967 købte Skytteforeningen grunden på Kimbrerhøje i Svenstrup, og i 1973 kunne vi indvi vores
nye skydebaner.
Vores anlæg på Kimbrerhøje består af 10 baner på 200 m., hvoraf de 5 kan ændres til også at kunne
bruges til 300 m. Derudover er der p.t. 12 baner på 50 m. som i foråret 2012 er blevet opgraderet
med elektronisk markering. (Se nedenfor)
Langdistancebanerne - 200 og 300 m. - blev ændret i 1995. Banerne blev dengang udstyret med
elektronisk markering - et anlæg leveret af Kongsberg..

Kortdistance 15 m. - Indendørs.
I 1968 kunne vi indvi vores skydebane på 15 m.. Den er placeret under gymnastiksalen på
Vesterkærets Skole. Banen er i vinteren 2011-2012 blevet renoveret, og bragt up to date med den
nyeste teknologi - MegaLink, hvilket er det p.t. bedste anlæg til elektronisk markering.
Dette anlæg er flytbart, og om ”sommeren” flytter vi det til banen på Kimbrerhøje.

Godkendelse - hvad skydes der med.
Alle vore skydebaner er godkendte af myndighederne, vore baner på Kimbrerhøje er endvidere
opført som skydebaner under Team Danmark.
I Skytteforeningen Kimbrerne dyrker vi kun skydning med rifler.
På kortdistance bruges kaliber 22.
På langdistance bruges kaliber 6,5 og 7,62
Vi er p.t. ikke i stand til at skyde med luftgevær - men vores anlæg på kortdistance er forberedt til
evt. at kunne løse denne opgave.
Vi har ingen intensioner om, at dyrke skydning med pistol - det er vores vurdering, at markedet på
dette område (foreninger der dyrker denne idræt) er mættet i lokalområdet.
Alle vore baner er dækket med forsikring.

Instruktion.
Inden man som ny får et gevær i hånden og placeret på skydebanen, vil der altid blive foretaget
instruktion i sikkerhedsbestemmelserne på en skydebane - ligesom der vil blive instrueret i, hvordan
et gevær fungerer. Indtil vi føler, at den pågældende har forstået - og følger – instruktionen, vil der
altid være tilsyn under skydningen.
For børn, vil vi foretage tilsyn og instruktion, i en meget lang periode.

Hvor gammel skal man være.
Sporten ”Skydning” er en sport for alle aldre.
Der er reelt ingen minimumsalder, men det er klart, at børn skal forstå, at det ikke er legetøj, og at
der er nogle skrappe sikkerhedsbestemmelser, som SKAL overholdes. Vi har p.t. børnemedlemmer
på 8 år som klarer det meget flot.
I den øvre grænse er der heller ingen max., men også her gælder det, at den pågældende skal være
sund og rask. Sporten er for begge køn - både mand og kvinde - og det er en sport for hele familien.
Vi har mange tilfælde, hvor der er 3 generationer på skydebanen samtidig - hvilken anden sport kan
dette mon finde sted i ?

Skal man være medlem af skytteforeningen.
Vore skydebaner kan bruges - og bliver brugt - af alle skytter der er medlem af en godkendt
skytteforening og dermed registreret ved DDS (De Danske Skytteforeninger) som igen er med i
hovedorganisationen DIF (Dansk Idræts Forbund)
Vi har endvidere indgået en lokalaftale med Aalborg Jægerklub om, at deres medlemmer kan
komme og indskyde deres jagtgeværer på vores baner - for denne ordning, er der fastsat en særlig
betaling pr gang.

Er det dyrt - lånegeværer ?
Som anført skal man være medlem af Skytteforeningen for at kunne bruge banerne. Oplysning om
størrelsen på kontingent findes under den særlige fane på forsiden ”Priser”.
Man behøver ikke at have eget gevær - foreningen har lånegeværer til brug for medlemmerne.
Dette er, vel at mærke, ikke udslidte geværer, men geværer som hvert år gennemgår eftersyn og
bliver renoveret såfremt dette skulle være nødvendigt.
Denne service overfor medlemmerne skyldes den simple kendsgerning, at nye geværer ligger i en
prisklasse fra omkring kr. 8.000 og opefter.

Gæster.
Det siger sig selv, at det kan være en stor beslutning, at melde sig ind i en forening, hvis det nu ikke
alligevel er noget for én. Derfor har vi den bestemmelse, at man som gæst kan komme og prøve
sporten 3 gange, uden der kræves medlemskab. Så har man - efter vores opfattelse - haft en fair
chance for at se, om det nu også, er noget for en.

Afsluttende.
Alt det ovenover, er en kort beskrivelse af, hvad vi laver i skytteforeningen samt vores historie - har
du fået interesse for sporten - så kom og prøv den, kik under fanebladet ”Aktiviteter” og se om vi er
på Kimbrerhøje eller på Vesterkærets Skole samt hvilken ugedag og klokkeslæt.
Vi glæder os til at se dig.
Skytteforeningen Kimbrerne.

