
DAUGLYKKE SKYTTEFORENING VINDER ÅRETS FORENINGSPRIS 
 
 
Det er i år Dauglykke Skytteforening, der modtager foreningsprisen fra Fredensborg Kommune – kom her 
op!  
 
Kære bestyrelsesmedlemmer i Dauglykke Skytteforening.  
 

 
 
Tillykke med prisen som årets forening 2014. Fritids- og Idrætsudvalget har enstemmigt valgt jer som årets 
forening 2014.  
 
Dauglykke Skytteforening – er en forening der nu har eksisteret i 127 år.  
Faciliteter på Kejserdal, hvor klubben holder til - er bygget af medlemmerne selv. Og hver onsdag - vil man 
kunne møde de ”aktive” pensionister også kaldet ”Kejserklubben”, der står for rengøring og lettere 
vedligeholdelse. Det er frivillighed i fuld skala.  
 
Dauglykke Skytteforening er en aktiv klub inden for blandt andet skoleskydning. Hvert år gennemfører 
foreningen den landsdækkende skoleskydning i DGI regi. I år er der tilmeldt over 200 elever fra 5. Klasserne 
i Fredensborg Kommune. Landsfinalen blev sidste år vundet af 5.D. fra Fredensborg Skole,  
Foreningens børnehold har de seneste år vundet landsdelsfinalen og derved blevet Nordsjællandske mestre 
på både 15 m og 50 m. Holdet er udtaget til DM i Vingsted.  
 



Foreningen sætter en ære i at styrke det sociale samvær på tværs af generationer. Hvert år afholdes en 5-
kamp, hvor der konkurreres i forskellige discipliner, som ikke alle har noget med skydning at gøre, men til 
stor glæde for skytterne og deres familier. Foreningen har masser af aktivitet.  
 
Foreningen er også internationale – i år har foreningen haft 45 års jubilæum med deres venskabsby 
Aumühle i Tyskland. I år kunne foreningen byde tyskerne velkommen og til næste år tager foreningen til 
Tyskland for at skyde og pleje relationerne til deres skyttevenner.  
 
Dauglykke Cup – som er en del af ranglisteskydningen under DGI Skydning Nordsjælland afholdes over 3 
dage 2 gange om året. Der dystes på henholdsvis 15 m og 50 m og danner grundlag for udtagelse til 
landsholdet, som stiller op til DM i Vingsted.  
 
”Grise skydning” - er for børne- og juniorskytterne i foreningen. Der kæmpes hvert år mod 2 andre 
foreningen fra nabokommunerne Helsingør og Hørsholm og de unge skytter sætter en stor ære i, at 
beholde ”grisen” på egen grund.  
 
Dauglykke Skytteforening i er gjort af et helt særligt stof. I forstår at udvikle foreningen, at passe på 
foreningshuset, at tiltrække unge mennesker til idrætten. Skydning er en koncentrationssport, der giver 
god dannelse. Det er en fornøjelse at følge jeres idræts- og lederarbejde. I skaber hver eneste dag et godt 
idrætstilbud.  

 
Til slut - endnu engang 

tillykke med prisen som årets forening 

2014 – tale af Per Frost Henriksen 

Vores børnehold fik hver en medalje og 

for 150 kr. biografbilletter for deres 

bedrifter - som vinder af både 50m og 

15m holdkonkurrence – derved 

kvalificeret sig til DM i Vingsted under 

DGI. 

 

 

Bestyrelsesmedlemmerne fik 2 flasker 

rødvin hver og formanden fik også en 

buket blomster samt den dejlige check 

på 5.000,00 kroner. 

 

 

 

 



Det var en flok stolte børneskytter og leder. Der kunne modtage rosende ord  

fra Per Frost Henriksen, 

samt en medalje og biografbilletter, og et velfortjent håndtryk af borgmester  

Thomas Lykke Pedersen, på 

årets idrætsreception. 

 

Velfortjent fordi - Børnene helt suverænt er blevet Nordsjællandsmestre, i  

både 15m og 50m riffelskydning, 

( for 3 gang i træk ) og dermed også vundet retten til, at repræsentere DGI  

Nordsjællands farver ved 3 

DM finaler, hvor en 5 plads ud af 26 hold er bedste resultat. 

 

Resultater der afspejler, at vi I Dauglykke skytteforening har nogle super  

dygtige børn - som ikke 

uden grund, ligger helt i top. 
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