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Sønderborg sikrer skydebanerne på Forsvarets gamle anlæg  

Sønderborg Kommune har anskaffet skydebanerne på Kær Vestermark efter at Forsvaret flyttede Hærens 

Sergentskole til Varde. Nydannede SkydebaneSamvirket Kær Vestermark står for administrationen af 

banerne.  
 

Forsvarets skydebaner i Sønderborg kommer ikke til at ligge øde hen selvom Hærens Sergentskole er flyttet til Varde. 

Sønderborg Kommune har anskaffet sig det tidligere militære øvelsesterræn og de tilhørende skydebaner. 

 

SkydebaneSamvirket Kær Vestermark – en nydannet sammenslutning af banens tre faste brugere; Sønderborg Skyttekreds, 

Sønderborg Jagtforening, og Borgerforeningen i Sønderborg – vil stå for administrationen af skydebanerne. 

 

Formålet med SkydebaneSamvirket er, at bistå ejeren af Kær Vestermark, Sønderborg Kommune, med administration, udlejning 

samt gennemførelse af skydebane aktiviteter på Kær Vestermark. Dels til de tre faste brugere, Sønderborg Skyttekreds 

organiseret under DGI , Sønderborg Jagtforening organiseret under Danmarks Jærgerforbund samt Borgerforeningen i 

Sønderborg. Dels til alle ikke-faste brugere som indgår brugsaftale med SkydebaneSamvirket Kær Vestermark. 

 

Bestyrelsen er sammensat af formand Mogens Jensen, udpeget af Sønderborg Jagtforening, kasserer Martin A. Jensen, udpeget 

af Sønderborg Skyttekreds, sekretær Torben K. Rasmussen, udpeget af Sønderborg Jagtforening samt af 

bestyrelsesmedlemmerne Leif Larsen, udpeget af Borgerforeningen i Sønderborg og Lars Rimer, udpeget af Sønderborg 

Skyttekreds.  

 

Se www.vestermark.info  for alle informationer og kontaktpersoner for SkydebaneSamvirket Kær Vestermark. 

 

Glæde 

Hos Sønderborg kommune er glæden stor over at skydebanerne fortsat kan bruges af foreningerne. 

”Det var vigtigt for Byrådet, at foreninger og borgere i Sønderborg Kommune fortsat kunne bruge skydebanerne, efter at 

forsvaret desværre måtte lukke sergentskolen”, siger Charlotte Riis Engelbrecht, der er formand for kultur-, borger- og 

fritidsudvalget. ”Vi ønsker at give alle vores foreninger så gode forhold som overhovedet muligt. Skytte- og jagtforeninger er 

afhængige af skydebaner, og derfor er vi glade for, at det lykkedes at holde skydebanen åben. Det indgår i vores aftale, at 

SkydebaneSamvirket og kommunen er fælles om ansvaret for at drive skydebanerne, og det forventer jeg vil være en inspiration 

til samarbejdet med andre foreninger i fremtiden”, fortsætter Charlotte Riis Engelbrecht. ”Det er mit håb, at både foreningerne 

og forhåbentlig mange nye skytter bliver glade for at bruge skydebanerne”, slutter Charlotte Riis Engelbrecht. 

Alle skytter er velkomne  

Samarbejdet med kommunen og dannelsen af SkydebaneSamvirket Kær Vestermark er kommet i stand på foranledning af 

Mogens Jensen, som er riffelinstruktør i Danmarks Jægerforbund. Efter det tabte slag om bevarelsen af Sønderborg Kaserne, 

fortsatte Mogens Jensen arbejdet med at sikre den fortsatte udnyttelse af arealerne på Kær Vestermark, herunder 

træningsmulighederne for riffel og pistol skytterne. 

 

Det nye samarbejde er kommet i stand efter hårdt arbejde fra mange frivillige i de tre foreninger og ikke mindst efter en god og 

positiv dialog med Sønderborg Kommune.  

 

”En skydebane er et meget stort aktiv i dagens Danmark og vi glæder os over, at det nu er muligt, at tilbyde træningsmuligheder 

for en lang række skytter. Alle er velkomne til at booke baner eller deltage i de planlagte skydninger,” udtaler Mogens Jensen. 

 

Sønderborg Skyttekreds har nu fremtidssikret sine aktiviteter på Kær Vestermark. Aftalen med Forsvaret er erstattet af en aftale 

med Sønderborg Kommune og der er nu basis for en fortsættelse og udvidelse af aktiviteterne for de civile skytter. 

Borgerforeningen i Sønderborg, som har stolte skyttetraditioner, er ligeledes sikret træningsmuligheder på langdistancebanen 

fremover. 

 

”Der er stor interesse for jagt i disse år og nu kan alle jagtskytter, nye såvel som gamle, træne og indskyde sine jagtrifler under 

gode og sikre forhold i Sønderborg. Vi håber, at mange jagtforeninger, jagtkonsortier og enkeltpersoner vil benytte sig af 

muligheden,” siger Mogens Jensen. 

 

Sønderborg Kommune og SkydebaneSamvirket Kær Vestermark glæder sig til at byde alle skytter velkommen.   

 

 


