Skyttehusets Camping & Cafeteria
ligger i den fredede del af
Silkeborgskovene. PR-foto

Skyttehuset sigter efter outdoor og oplevelser
Ægteparret Tina og Torben Grønborg
Jensen er nye forpagtere af Skyttehusets Camping & Cafeteria i Silkeborg. Ægteparret ønskede at skifte
en karriere på kontoret ud med en
tilværelse, hvor de er i tæt kontakt
med mennesker og natur.
mette Pørtner Jensen
mepje@jfmedier.dk

Skyttehusets Camping
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Skyttehusets Camping & Cafeteria ligger i
den fredede del af Silkeborgskovene. Campingpladsen har to teltområder, der ligger
ned til Svejbæksnævringen mellem Julsø
og Borresø, med plads til cirka 60 telte og
50 campingvogne. Campingpladsen udlejer også seks hytter, seks værelser og to
glampingtelte.
10 minutters gang fra campingpladsen
ligger Slåensø, der er en af Danmarks
reneste søer.
15 minutter fra campingpladsen vokser
Danmarks højeste træer, Douglasgranerne.
Solfærgen sejler kun efter aftale
og for at fragte folk over snævringen.
Campingpladsen udlejer også kanoer
og motorbåde.
Læs mere på hjemmesiden
www.skyttehusetscamping.dk

I en snævring mellem Julsø og Borresø nær Silkeborg ligger
Skyttehusets Camping & Cafeteria under en bøgeskovs tunge
trækroner. Den lille campingplads og det tilhørende cafeteria ligger med panoramaudsigt udover Julsø nær Silkeborg.
Sådan har det altid været gennem campingpladsens historie
– og sådan vil det fortsætte med Tina og Torben Grønborg
Jensen, der er campingpladsens nye forpagtere.
- Folk bruger ordet magisk om stedet. Vandet er altid
blankt og fint. Bøgeskoven er sprunget ud. Der er meget idyllisk heromkring, fortæller Tina Grønborg Jensen.
Hun er gift med Torben Grønborg Jensen. Siden de to
mødte hinanden, har de haft en idé om, at de gerne ville skabe noget sammen. Begge kommer de fra et arbejde, hvor de
har tilbragt meget tid på et kontor eller på forretningsrejser.

FaRveL tiL tRummeRum
- Vi var begge trætte af den almindelige trummerum, da vi
mødte hinanden. Vi ville gerne tættere på mennesker og levere noget, som folk vil blive glade for ret hurtigt, og så holder
vi begge af naturen, fortæller Torben Grønborg Jensen om
tankerne bag karriereskiftet. Men til at begynde med var det
ikke tanken, at de skulle blive campingfatter- og mutter. Ægteparret havde kig på bed & breakfast-steder og kursusejendomme. De ville gerne være selvstændige, skabe en tilværelse
sammen og selv være i stand til at sætte præg på stedet.
- Vi havde ikke overvejet camping, da Skyttehusets Camping & Cafeteria poppede op, men det så fantastisk ud. Vi
tog ud og så på stedet og sagde først nej tak, fordi det var for
dyrt for os, men mægleren syntes, vi havde et glimt i øjet og
en alsidig erfaring, som kunne bruges til at blive forpagter,
fortæller Torben Grønborg Jensen.
En en lokal investor havde mulighed for at købe stedet,
slog Tina og Torben Grønborg Jensen til som det nye forpagterpar. Det har de været siden 15. marts, hvor de overtog
stedet fra ægteparret Bente og Bill, der havde drevet campingpladsen i 17 år.
Denne sommer har de nye forpagtere indtil videre ambitioner om at drive campingpladsen videre stort set som hidtil,
men de har allerede en masse idéer til, hvordan Skyttehusets
Camping & Cafeteria skal forme sig fremover. For stedet har

potentiale til at skabe rammer om mere end camping.
- Det fede ved det her sted er, at det kan mere end bare
camping. Vi vil gerne kombinere campingpladsen med større
muligheder for blandt andet outdoor-segmentet og også
tiltrække folk, der ikke nødvendigvis kommer med en campingvogn, forklarer Torben Grønborg Jensen og nævner cykling, kajak, løb og fiskeri, men også tid ved søen og i skoven,
som aktiviteter, ægteparret gerne vil skabe gode rammer for i
fremtiden.
Blandt andet ved at tilbyde pakkeløsninger, hvor for eksempel mountainbikere kan få vasket deres cykler, tage et
bad, få en drink og et måltid i cafeteriet efter en cykeltur i
naturen. Skyttehuset er et lækkert sted at starte og slutte ved,
mener ægteparret, som også gerne vil tiltrække firmaer i
ydersæsonen, hvor de har mulighed for at bruge stedet til for
eksempel teambuilding.

GLamouRøS CamPinG
Selve campingpladsen har to teltområder og ligger ned til
Svejbæksnævringen mellem Julsø og Borresø. Pladsen kan
huse cirka 60 telte og 50 campingvogne. Campingpladsen udlejer desuden seks hytter, seks værelser og to glamping-telte.
- Vi har en meget fin kerneforretning, som kører rigtig
fornuftigt. Vi kan mærke, at der er mere træk i glamourøs
camping, hvor folk gerne vil have det lidt lækkert og mere behageligt, end et blafrende telt med to luftmadrasser, fortæller
Torben Grønborg Jensen, og hans kone tilføjer:
- Der er rigtig mange gæster, der kommer igen og igen.
Og det skulle det gerne blive ved med. Derfor er det vigtigt
for ægteparret, at Skytteshusets Camping & Cafeteria forbliver en naturperle.
- Vi beskytter det mod ikke at blive for tivoli-præget, for
det er ikke der, vi vil hen. Det er ikke det, som den lille plads
lægger op til. Vores gæster kommer for at opleve, hvad stedet
har at tilbyde.
- Vi byder ikke på store badelande og hoppeborge, der
kører hele aftenen. Vi tilbyder i stedet roen, naturen, smukt
landskab, muligheder for outdoor-aktiviteter, pæne og rene
forhold og god mad i cafeteriet, fortæller Torben Grønborg
Jensen.

