NY RIFFELBANE I
ANSAGER
INDVIELSE OG ÅBENT HUS
23 AUGUST KL.15.00-17.00
SØNDERBRO 39B, 6823 ANSAGER
Snoren klippes af borgmester Erik Buhl Nielsen
og formand for Danmarks Jægerforbund
Claus Lind Christensen.
Kom og se det nye flotte skydeanlæg.
Alle er velkomne og der er lidt til ganen.

Ansager & Omegns Jagtforening

Invitation til indvielse af
Ny Riffelbane i Ansager.
Vi er nu endelig klar til at invitere jer til indvielse af det
nye riffelbane anlæg i Ansager.
Riffelskyttehuset er 225 m2 og er opført ved lokal,
frivillig arbejdskraft.
Der er et hyggeligt opholdsrum adskilt fra skydezonen
med støjdæmpet væg og glas.
Der kan skydes på faste skiveopstillinger på 50m og
100m.
Skydezonen er indrettet med 7,5 m støjsluse og gulvet
beklædt med kunstgræs for bedst mulige støjdæmpning
og komfort for skytten.
8 standpladser giver en god kapacitet og der er
mulighed for testskydning i skydebænk.
Banen er åben for offentlig skydning og kan benyttes af
alle jægere og sportsskytter.
Når banen er åben vil kyndige riffelinstruktører være
klar med instruktion, råd og vejledning samt sørge for at
skydningen afvikles sikkert.
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Fakta

• Ansager & Omegns Jagtforening har i dag ca.325
medlemmer og opstod i 1973 ved en sammenlægning af de
to ”gamle” jagtforeninger: Skovlund JF(1933) og AnsagerKærbæk JF(1939).
• Byggeriet af riffelskyttehuset har kostet ca. 600.000kr og
er egenfinansieret af AJF med tilskud fra Danmarks
Jægerforbund på 60.500kr og LAG Varde 100.000kr.
• Mere end 1000 timers frivillig arbejde er der anvendt på
byggeriet af riffelskyttehuset.
• 275.000 tons jord forventes anvendt til etablering af støjog sikkerhedsvolde. (ca. 8.000 vognlæs)
• Riffelbanens sikkerhedsvolde har en dobbeltfunktion og
anvendes til støjdæmpning af eksisterende
flugtskydebane.
• Den nye riffelbane vil være åben med 1 x ugentlig offentlig
træning i månederne februar til september.
Der ud over kan banen lejes af andre foreninger, jægere
og sportsskytter.

Projektet i overskrifter
2010

Ideen om egen riffelbane fødtes da Grindsted/Billund
JF skulle renovere Frodeslund banen og vi blev
inviteret med i ejerkredsen, hvilket vi ikke fandt
tilstrækkelig attraktivt.

2011
Opstartsmøder: Varde Kommune, DJ
skydebanekonsulent og Politiet.
De første skitser på placering af skydebane, tegning
af hus, materialelister til byggebudget udformes og
LAG Varde bevilliger 100.000kr til projektet
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2012

Projektet får Varde byråds anbefaling.

2013

Lokalplan og miljøgodkendelse sendes i høring.
Naboer indgiver klage over støj fra skydebane. Klagen
tilbagetrækkes efter et dialogmøde og der laves et
forlig om at forlænge og hæve højder på støjvolde.

2014

AJF køber Sønderbro 39b af Varde Kommune.
Varde Kommune vedtager ny lokalplan for hele
skydebanearealet. Miljøgodkendelse af støj- og
sikkerhedsvolde og byggetilladelse.
Kontrakt underskrives med RGS90 om etablering af
støj- og sikkerhedsvolde.

2015

Byggeri af riffelskyttehus påbegyndes i januar og
meldes klar i juni måned.
LAG tilskud på 100.000kr modtages.

2016

RGS Nordic arbejder med etablering af støj- og
sikkerhedsvolde

2017

Bueskydning starter op som en underafdeling af AJF
og anvender det nye riffelskyttehus som klubhus.
Der uddannes 4 nye riffelinstruktører.

2018

RGS Nordic etablerer en 3500m2 stor sø som bl.a. kan
anvendes til hundetræning.

2019

Politiet sikkerhedsgodkender riffelbanen.
Varde Kommune, Plan Kultur & Teknik, har ”glemt”
miljøgodkendelsen af skydeaktiviteten og sender det
hele i høring en gang til!
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2020

Planer om i nærmeste fremtid at få etableret
elektronisk markering på faste skiver på 100 meter så
der kan skydes på både flugtskydebane og riffelbane
samme aften. (begrænse støj for naboer)
Fund raising så anlægget kan udvides med baner med
skydning til bevægelige mål på 50m(vildsvinebane)
og 100m.(hjortebane).
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