
 

Riffelafdelingen i Stenløse Skytteforening afholder familietur til Ballerup med introduktion 

til langdistanceskydning på 200/300 m den 24.-25. oktober 2020  

For at fastholde vores nuværende aktive medlemmer i riffelafdelingen i denne tid, hvor de fleste stævner og 

turneringer er aflyst på grund af Covid-19, har vi fået mulighed for at introducerer medlemmerne for en 

aktivitet, vi normalt ikke har mulighed for selv at dyrke i foreningen, da vi kun har kortdistanceskydning (50m). 

Sammen med skytterne inviteres deres familiemedlemmer til at kigge med, til fælles madlavning og -spisning  

forud for overnatning. Vi har plads til 20 deltagere i alt med søskende, forældre og bedsteforældre. Vi ønsker 

at styrke det sociale sammenhold og håber på medlemshvervning af familiemedlemmer til de aktiviteter, vi 

normalt tilbyder. 

Stenløse Skytteforening får støtte til fastholdesestiltaget. 

Stenløse Skytteforenings riffelafdeling har fået 13.300 kr. i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Med 

bevillingen kan riffelafdelingen nu komme i gang med introduktion til langdistanceskydning.  

Trænerteamet i riffelafdelingen, Freddy Tryk og Kim Bay ser frem til at, Stenløse Skytteforening nu kan tilbyde 

introduktion til langdistance riffelskydning: 

”I riffelafdelingen har de fleste medlemmer - og skytterne i deres familier - ikke mulighed for at prøve 

langdistancedisciplinen, men her har de chancen! Andre familiemedlemmer må gerne komme med og ”snuse”. 

Vi håber med dette tiltag at kunne fastholde særligt de unge skytter i skytteforeningen ved, at de får prøvet 

disciplinen, som hér kan lade sig gøre med hjælp fra naboforeningen Ballerup Skytteforening, der råder over 

en 200 m skydebane tæt på Egedal Kommune. Vi vægter foreningssammenhold og socialt samvær højt - især 

for de aktive skytter, som har trænet i riffelskydning på den korte riffelbane i Stenløse, og nu er klar til at prøve 

kræfter med langdistance på trods af de ekstra restriktioner, som covid-19 har udfordret idrætten med.” 

I Stenløse Skytteforening glæder bestyrelsen og de ca. 10 aktive medlemmer sig over at kunne komme i gang 

med tiltaget – både for at fastholde medlemmerne og forhåbentlig få nye medlemmer i foreningen. 

DIF og DGI støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt  

Stenløse Skytteforening har modtaget bevillingen på 13.300 kr. fra DIF og DGI's foreningspulje. DIF og DGI’s 

Foreningspulje uddeler årligt ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI's foreningspulje kan 

støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af 

trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger 

ligger mellem 10.000 og 30.000 kr. Herudover Folketinget bevilget kaldet ”sommerpuljen” på ekstra  41 

millioner i 2020 i forbindelse med Covid-19. 

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative 

Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til 

støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark. 

Om DIF og DGI's foreningspulje kan i øvrigt oplyses, at alle idrætsforeninger kan ansøge puljen - man ansøger 

via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk. Mere information og retningslinjer for puljen findes på 

DIF og DGI’s hjemmesider eller kontakt DIF og DGI's foreningspulje: Konsulent, Trygve Laub Asserhøj, 

taa@dif.dk / 43262173. 
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