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Nutidigt overblik
Højby Skytte- og Gymnastikforenings aktuelle status, organisation, lokalt engagement og 
fremtidsplaner.

Af Hans Henning Klint



Foreningen
HS&G, som er startet i 1866 af lokale skytter, har i dag ca. 1800 medlemmer fordelt på 9 forskellige 
afdelinger med i alt 11 idrætsgrene.
Disse afdelinger er selvstændige afdelinger med selvstændige generalforsamlinger og alle tilknyt-
tet hovedforeningen.

          

Et overblik over foreningens historie kan fås i skriftet ’Historisk overblik’, som er en af flere udgi-
velser, som er lavet i forbindelse med foreningens 150 års jubilæum marts 2016

Højby Hallerne og øvrige faciliteter
Højby S&G har domicil i Højby Hallerne, Nørrelunden 20C, Højby, 5260 Odense C
Højby Hallerne består i dag af Hal 1 (indviet 1979), Hal 2 (indviet 2004) og Multihal 1 (indviet 
2004)
Herudover findes der udendørs fodboldbaner og atlletikanlæg.

Ovenstående faciliteter er alle kommunalt ejede.

Inden for de seneste år er der på HS&G’s initiativ etableret anlæg til beachvolley og strandhånd-
bold, og som  seneste aktivitet er der opstillet redskaber til udendørs fitness.

Højby Hallerne



Om hverdagen er hallerne i dagtimerne reserveret af Højby Skole, medens sene eftermiddags- og 
aftentimer primært benyttes af HS&G.

I weekender er HS&G også bruger, men på grund af hallernes centrale placering (tæt ved motor-
veje) udlejer Odense Kommunes fritidsafdeling ofte hallerne til andre foreninger / organisationer.

Som følge af de gode faciliteter betragtes Højby Hallerne derfor i mange sammenhænge som alter-
nativ til Odense Idrætshal, når denne er belagt.

Den gunstige placering handler ikke kun om nem tilgang fra motorveje, men også i høj grad om at 
tilbyde gode faciliteter i nærheden af vækstområdet omkring universitet og det kommende storsy-
gehus, som begge ligger i kort afstand fra Højby Hallerne.

Ud over hallerne er der udendørs faciliteter i form af
• Fodboldbaner, både i form af opvisnings- og træningsbaner samt grusbaner.
• Tennisanlæg
• Beachvolley og strandhåndboldbaner
• Udendørs fitness redskaber

Lokalt engagement
Højby er kendt for sine mange foreninger, og her er HS&G en af de centrale foreninger i lokalom-
rådet og forestår en meget stor del af idrætten i lokalområdet, men derudover har foreningen gen-
nem årene på forskellig vis medvirket til, at lokalområdet fortsat udvikler sig og kan tilbyde sine 
borgere gode forhold.

Fra de senere års aktiviteter kan nævnes:

Tennis
Højby S&G har for egne midler etableret to tennisbaner med 
tilhørende tilskuerfaciliteter og opbevaringsrum.

Hal 2 og Multihal
Efter flere års indsats med at gøre Odense Kommunes politikere 
opmærksom på de manglende faciliteter i området lykkedes det 
i 2002 at få en bevilling igennem til opførelse af en ny hal, en 
mindre multihal samt faciliteter til ungdomsskolen.
Forinden havde foreningen lavet forskellige aktiviteter, dels for 
at skaffe penge og dels for at skabe opmæksomhed omkring 
vores behov.
Der var loft over kommunens bevilling, så Højby S&G måtte 
skaffe ca. 1.000.000,- for at kunne få forbedret projektet med 
yderligere faciiteter, bl.a. en springgrav til gymnasterne.
Dette skete ved at foreningens afdelinger stillede store dele af deres formuer til rådighed samt ved 
optagelse af lån og sponsorstøtte. Lån er senere afviklet.
Hallerne ejes af Odense Kommune, men den daglige drift varetages af en halbestyrer, ansat af 
Højby S&G. Foreningen tager således ansvar for omådet



Fitness 
Der havde længe været udtrykt ønske fra foreningens medlem-
mer og fra lokalbefolkningen om at Højby S&G kunne tilbyde 
fitness.
Efter forhandlinger med Odense Kommune fik foreningen til-
ladelse til for egne midler at bygge en indskudt etage i Hal 2, og 
da mødelokale og kontor samtidig blev inddraget lykkedes det i 
januar 2009 at åbne Fitnessafdelingen, som kunne tilbyde styrke-
træning og spinning.
Etableringen løb op i ca. kr. 500.000, som blev fremskaffet ved hjælp af egne midler og lån.
Takket være stor medlemstilslutning og dermed god økonomi er lån nu afviklet

Beachvolley og strandhåndbold
Med egne midler samt støtte fra Odense Kommune har forenin-
gen ryddet et område ved hallerne og etableret 2 beachvolleyba-
ner samt 2 strandhåndboldbaner.
Området stilles til rådighed for alle borgere uden krav om med-
lemsskab af foreningen.

Udendørs fitness
Med egne midler samt støtte fra Odense Kommune har foreningen ryddet et 
område ved hallerne og etableret redskaber til udførelse af forskellige øvelser til 
styrketræning.
Området stilles til rådighed for alle borgere uden krav om medlemsskab af for-
eningen.

Hjertestarter
Foreningen har med hjælp fra en sponsor forestået etablering af hjertestarter i Hal 2.
Hjertestarteren er med i det landsdækkende system for hjertestartere.

Serviceteam
Som tidligere nævnt har Højby S&G domicil i kommunalt ejede 
bygninger, men foreningen har taget ejerskab for de gode faciliteter 
og har derfor etableret et serviceteam (mest seniorer), som i sam-
arbejde med halinspektør og kommunens tilsynsførende foretager 
mindre forbedringer og reparationer.
Derved sparer kommunen penge og Hallerne kan blive fastholdt i 
en høj standard.

Højby Nyt
Et husstandsomdelt lokalblad, drevet ved frivillig arbejdskraft.
Bladet formidler indlæg fra lokalområdets foreninger og borgere.
Højby S&G er aktivt med i ledelsen af dette blad, som snart har eksisteret i 25 år.

Allerup gamle Have
En institution i lokalområdet med en lang historie og mange traditioner, som desværre ikke alle 
kan videreføres.



Allerup gamle Have har udendørs faciliteter til gymnastik og boldspil samt svømmebassin.
Haven har de senere mange år været drevet af DGI, men de kan ikke mere finde anvendelse ef om 
området i deres regi.
DGI har ønsket at overdrage faciliteterne til lokalområdet, og Højby S&G er derfor gået ind i en ny 
organisation, som skal søge at sikre fortsat drift af haven.

Ungdomslederuddannelse
I samarbejde med UngSyd (ungdomskolerne i Odense Syd), Højby Skole og Højby Friskole er der 
ved at blive udviklet en lederuddannelse for elever i 7.-9. klasse.
Højby S&G deltager i dette arbejde og ser frem til, at foreningen kan hjælpe unge til at blive bedre 
ledere og gerne udnytte dette i idrætslivet.

Igangværende projekter:
Redskabsrum
I samarbejde med Odense Kommune arbejdes der i øjeblikket på at etablere et redskabsrum i for-
bindelse med Multihal. Her er der store pladsproblemer, idet måtter til gymnastik og budo opbe-
vares i selve hallen. Dette besværliggør anvendelsen af hallen, ligesom det udgør en sikkerhedsri-
siko, når redskaberne står ulåste og uden overvågning i hallen.

Ny Multihal
Indvielsen af Hal 2 i 2004 medførte et kraftigt løft i foreningens aktiviteter og også medlemstal.
Ligeledes betød etablering af en fitnessafdeling, at behovet for mere plads er blevet meget påtræn-
gende.


