Ansøger: Lyngby og Omegns Skyttekreds
Projekttitel: Gang i skytteklubben
Totalbudget: 248.234,10 kr.
Ansøgt beløb: 100.000 kr.
Ansøgt procent: 40,28 %
Frivilligt arbejde: 20.000 kr. (200 timer)
Kategori: Attraktive levevilkår
Målsætning(er): rammevilkår (100%)
Uddrag af projektbeskrivelsen (pkt. 2.14):
Lyngby og Omegns Skytteforening er en lille forening, der vægter det sociale aspekt af foreningslivet meget
højt. Her er tale om en forening, der ved hjælp af en stor indsats fra lokale ildsjæle har været i stand til at
markere skytteforeningen både i lokalområdet, men i lige så høj grad i det danske skyttemiljø, hvor man
kender Lyngby og Omegns Skytteforening som aktiv forening i udvikling.
I de senere år har man specielt på ungdomssiden markeret sig med meget flotte resultater, hvor man f.eks. i
2013 opnåede en flot guldmedalje ved DM i Skoleskydning.
Den udvikling vil skytteforeningen gerne bygge videre på, da det kan markere foreningen lokalt og give både
unge og ældre i Lyngby-Trustrup-området et endnu bedre tilbud, som kan gøre lokalområdet interessant at
bosætte sig i.
Konkret vil man gerne udvide mulighederne for skoleskydning, ligesom man arbejder med konkrete planer
om et udvidet samarbejde med den lokale folkeskole, hvor man vil sætte skydning på skoleskemaet. Dette
vil betyde, at der kommer en øget tilstrømning til foreningen og det vil naturligvis også resultere i flere elever.
Problemet er imidlertid, at skytteforeningens nuværende rammer ikke tillader, at man kan tage imod de
mange nye interesserede. Skydesporten indeholder naturligt en del ventetid og dermed er der behov for
opholdsfaciliteter til en del personer i klublokalerne. Ventetiden har man indtil videre brugt meget aktivt til at
etablere et stærkt sociale miljø, men lokalerne man i dag råder over er desværre ikke store nok til at kunne
modtage flere medlemmer. Man har således oplevet mange interesserede der holder sig væk – simpelthen
fordi de oplever manglende plads.
Problemet forstærkes yderligere, da man som forening meget gerne vil være en rummelig forening, hvor der
er plads til alle. Erfaringer viser, at det gavner børn og unge med ADHD, autisme og lignende
vanskeligheder at gå til skydning i en forening. De træner deres koncentration under skydning, bliver rolige
på skydebanen og får succesoplevelser med hjem, som giver deres humør og trivsel et boost. Der ligger
således et stort potentiale i skytteforeningen, som man meget gerne vil udnytte.

