
 

 

 

Gentleman på banen 
 
 
Årets juleafslutning, var 
igen i år et tilløbsstykke.  
 
Claus Hansen bidrog med 

champagne – som var med 
til at løfte stemningen. 
 
Læs mere om 
juleafslutningen på side 6. 

 
 
 

Husk SKL’s store pistolstævne  som 
afholdes for 5. gang. I år er det søndag den 
16. januar – læs mere på side 7. 
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Bestyrelsen 
 

 
 
 
 

Hjemmeside. 
Hvis du har mulighed for at komme på 

internettet kan du se SKL’s hjemmeside: 
www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby 
 

Bladet – Skytten 
Medlemsblad for Skyttelauget Kong-
ens Lyngby udkommer 4 gange om 
året i 175 eksemplarer. 

Deadline for nr. 2/2005 er 

mandag den 8. marts 2005.  
 
 

Godt Nytår 
 
Vi vil hermed ønske alle skytter 
samt familier et rigtigt godt nytår. 
Vi kunne dog godt ønske os at se 
mange flere af vores medlemmer på 
banerne. Det er specielt vores 
”gamle” skytter, der svigter og husk 
nu: hvis du har en våbentilladelse, 
SKAL du være aktiv skydende for 
at opfylde loves krav om at have en 
tilladelse. Jeg fornemmer også, at 
der ikke kommer særligt mange ud 
til konkurrencer, så jeg vil endnu 
engang opfordre jer til at deltage i 
FAS´Amtsmesterskab med vores 
nye, og meget lidt brugte luftvåben. 
Du opfordres til møde op til 
generalforsamlingen d. 14. februar 
2005, for at få refereret alle årets 
bedrifter i 2004.  

John Mortensen 

 
Terrænskydning 
 
Årets opgørelse om skydninger, der 
tæller til A+ B pokal kan i skriven-
de stund ikke sluttes, da jeg mang-
ler en enkelt gang 5% tal. Men det 
vil blive fremlagt på Generalforsam-
lingen. 
 
Vi har været en lille sluttet kreds, 
og der har ikke været så mange 
skydninger i sæsonen. Dog skal 
nævnes Søren Tolstrup, der har 
deltaget i flere skydninger + NM. 
Med hensyn til nålene, vil det blive 
fremlagt på generalforsamlingen. 

http://www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby
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For unge skytter der kunne have 
interesse kan vi arrangere noget 
træning, så kom ud af starthuller-
ne. 

Henrik Kirkebæk 

 

Skoleskydning 
 
Vi har igen haft besøgt af i alt 161 
elever og lærere fra kommunens 6. 
klasser. De fik alle en god og op-
levelsesrig dag på vores skydebaner 
på stadion. Vi var 7 personer, der 
tog os kærligt af dem alle, og der 
var stor ros fra lærernes side til 
dette arrangement. Vi mangler to 
klasser fra Kongevejens skole, de 
kommer d. 13. januar kl. 17.30. 
Jeg takker de ”gamle” skytter, der 
var behjælpelige ved disse skyd-
ninger. 

John Mortensen 

 

Hjælpere søges! 
 
Til SKL’s store stævne søndag den 
16. januar 2005, har vi brug for 
hjælpere.  
Som hjælper har du selvfølgelig 
også mulighed for at deltage i 
stævnet og skyde både 22’ – og 
luftpistol. 
Kom og vær med til at give alle vore 
gæster et godt indtryk af SKL. 
 
Ernst glæder sig til en masse hen-
vendelser med tilbud om hjælp. 
  
Ernst kan fanges på telefon  
39 56 31 41 eller 40 98 31 26 samt 
på mail ernst.karlskov@get2net.dk 

 
 

SKL Skytten nu på nettet 
 
Fremover vil du kunne læse Skyt-
ten på Internettet, før du får den i 
din postkasse. Nu kan du også 
altid finde bladet, hvis papirver-
sionen skulle blive væk. 
 

www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby 
 

Skytten vil typisk ligge klar på 
vores hjemmeside omkring den 20. 
– 25. i månederne marts, juni, sep-
tember og december. Du finder det 
under menupunktet – Vores blad 

 
John Ingor 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBH 
HJEMMEHJÆLPSSERVICE A/S 
 

- DERES TILFREDSHED VORES STYRKE - 
 

♥ Hjemmehjælpsservice til 

ældre og handicappede 

♥ Hjemmeservice 

♥ Døgnpleje 

♥ Kommunale opgaver (fritvalgsordning) 

 

45 93 37 19 
Klampenborgvej 248, 1 – Kgs. Lyngby 

 

www.pbh.dk 

 

mailto:ernst.karlskov@get2net.dk
http://www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 

Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00 

Torsdag d. 6/1 Start i det nye år 

Torsdag d. 24/2 TH-skydning for BK-skytter 

Torsdag d. 31/3 Præmieuddeling 

Torsdag d.  
7-28/4 

Skydning på lavt blus 

Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30 

Torsdag d. 6/1 Start i det nye år 

Torsdag d. 10/2 Klubmestersakb på 15m  
Fr-Sø d. 11-13/2 Ø-stævne DGI-byen + flere andre steder 

Sø-To d. 6-10/3 FAS Gevær Amtsmesterskab cal. 22 + luft – Ålholmsk. 
Torsdag d. 10/3 Klubmesterskab på 50m 

Torsdag d. 31/3 Præmieuddeling 
Torsdag d.  
7-28/4 

Skydning på lavt blus 

 

Pistol (Leder: Ernst Karlskov) og Pistol-Terræn (Leder: Teddy Dahl) 

Tirsdag d. 4/1 Første skydedag på stadion 

Ti+Sø d. 4+9/1 15 m Pistol  Pokalskydning – Gladsaxe skydeforening 
Søndag d. 16/1 15 m   Cal. 22'  +  Luft pistol –  

Grov pistol kun på sek. banen – Lyngby 
Lø-Sø d. 29-30/1 Pistolstævne 15m cal. 22 - Ålholmskolen, Hillerød 

To+Fr+Sø d. 
3+4+6/2 

15 m Pistol + Luft – Stenløse 

Lø-Sø d. 5-6/2 15 m Pistol – DGI Byen 
Fr-Sø d. 11-13/2 Ø-stævne DGI-byen + flere andre steder 

To-Lø d. 17-19/2 15m Pistol + Luft – Ballerup 
Lø-Sø d. 5-6/3 FAS Pistol Amtsmesterskab cal. 22 + luft –  Jørlunde 

Søndag d. 13/3 FAS,s Årsmøde – Hanebjerg 
Fredag d. 25/3 Terræn Pistol – Hanebjerg 

Fr-Sø d. 8-10/4 DM 15 m Pistol – Vingsted 
 

Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Søndag d. 23/1 Jægerspris 

Søndag d. 20/2 Jægerspris 
Marts Godkendt nåleskydning – Kalvebod 
 

Langdistance (Leder: Henrik Kirkebæk)  

Sommerferie 
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Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse: 
http://www.faskyt.dk/kalender/kalender.htm 

 

 
 

 

Vi har været i Sverige (igen) 
 
Vi har været i Sverige, det er jo som 
alle de tidligere år en dejlig tur. Vi 
får skudt pistol om natten. Og det 
er jo det, det hele drejer sig om, for 
os få, der tager den tur. Men jeg vil 
da lige opfordre alle til at melde sig 
under fanen igen til oktober.  
Vi fik da også et par pokaler med 
hjem, og som sædvanlig er det jo 
altid rart, når det er nogle nye 
navne, der er ved at tage over. Jeg 
kan ikke læse den Svenske hjemme 
side, men I kan selv gå på den er 
her www.lonsbodapsk.com . 
En der rigtigt fik noget ud af vores 
tur var Ethan, som tog en pokal 

med hjem, for første gang i Sverige. 
Så det var en lykkelig fyr, vi havde 
på stuen om natten samt turen 
hjem. Vi under ham virkelig den 
succes, han er gået meget frem her 
på det sidste. Vi havde alle en fin 
tur. 

Ernst 

 

Instruktører søges! 
 
Vi har fået en del nye pistolskytter, 
og dem vil jeg jo gerne beholde. 
Derfor mangler vi hjælp med in-
struktionen, der er jo kun Teddy og 
Mig. Så vi mangler nogle, der vil 
uddanne sig til at instruere - MELD 
JER TIL ERNST. 
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Den store renovering 
 
Jeg håber at der i det nye år kom-
mer gang i vores byggeri. Der er 
enighed om hvad, der skal laves, 
men det står lidt i stampe. 
 
Jeg håber derfor, at der er rigtig 
mange, der vil hjælpe med denne 
store renovering, som vi ikke kan 
klare uden hjælp. Så vær lidt be-
redt på, at vi skal arbejde på at få 
nogle nye flotte lokaler både på 
banen og gerne også et nyt op-
holdslokale 

Ernst 

 

Det kommende forår 
på gevær 
 
I det kommende forår har vi et par 
mærkedage som vi skal huske. Vi 
holder klubmesterskab på 15 og 50 
meter. I alle de klasser vi skyder i, 
har vi også en pokal, men det er 
ikke alle, som uddeles pga. mang-
lende deltagere. Dette er synd og 
skam. 
Derfor husk at vi holder klub-
mesterskab på 15 meter gevær 
torsdag d. 10 februar og 50 meter 
gevær torsdag d. 10 marts. 
 
BK-skytterne skal huske anden 
omgang af TH-skydningen torsdag 
d. 24 februar. Her er der mulighed 
for af pynte på resultatet fra 
efteråret, da det jo er den bedste 
skydning af de to skydninger, der 
tæller. 
 

Michael Prætorius 
 

Juleafslutning 
 
Igen i år havde vi en dejlig jule-
afslutning. Først lidt skæg på 
banen og derefter Ernst´s og 
hustru´s dejlige julebord.  
 
På banen lagde vi ud med at skyde 
med vores nye luftgeværer, derefter 
var der lejlighed til at skyde lidt 
med dartpile. Til sidst var der mu-
lighed for at kaste med ringe efter 
10, 20, 30 eller 50, point hvis det 
var muligt at ramme. Det sidste var 
forbeholdt de få. 
 
Efter en times tid fortrak vi til 
Lindegården for at spise hos Ernst 
og hustru.  
Vi fik uddelt præmier for de opnå-
ede resultater på banen. Under-
tegnede vandt seniorklassen med 
168 point med Claus Hansen og 
Peter Svenningsen som nummer 2 
og 3 med 145 og 135 point. Vi 
havde Simon Maillard med 70 
point og Anders Hansen med 58 
point som deltagere i børneklassen, 
og de vandt stort (læst: meget slik) 
da vi havde købt ind til 5. 
 
Claus Hansen havde en enkelt 
flaske champagne med fra sin 
afskedsreception fra sit arbejde, så 
den delte vi alle 30-40. Vi sagde 
derved også farvel til Claus, da han 
nu vil tilbringe sit otium under 
sydlige himmelstrøg. 
Til slut er der kun at sige tak til 
Ernst og hustru for den dejlige 
mad. 

Michael Prætorius
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År 2005 hyldest 
   

 

       

               Med store kontante præmier             
 

Søndag d. 16. januar 2005.  Kl. 9.00-15.30  
Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby 

 

15 meter standard cal. .22 og 15 meter Luft 
 

Der skydes efter DDS regler i alle klasser, og der må skydes ubegrænset  
antal serier á 50 kr., men kun den bedste serie er gældende. 

 

Præmier i hver klasse: 500 kr., 200 kr. og 100 kr. 
1. og 2. præmier udbetales altid, præmie fordeling 1-8. 

Hvis der er mindre end 10 skytter i en klasse halveres præmierne. 
 

Skæg-sekund skydning cal. .22  
Der skydes 2x5 skud pr. serie á 20 kr. og det gælder om at 

 ramme 5 forskellige skiver på korteste tid.  
Der er mulighed for at skyde ubegrænset antal serier. 

 

Hurtigste i hver runde vinder 100 kr. 

Dagens hurtigste vinder 200 kr. 
 

Holdskydning  

Der kan stilles med foreningshold á 5 skytter mod et indskud på 50 kr. 
Hurtigste forening vinder 150 kr. + vandrepokal + erindringsbæger. 

 
I konkurrencerne er der præmier efter antal deltagere. 

 

Tilmelding ikke nødvendig, dog kan klubben kontaktes på Tlf. 39 56 31 41, 
 e-mail: ernst.karlskov@get2net.dk eller skyttelauget@sport.dk 

http://www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby/ 
 

Der forefindes kikkerter på alle baner samt mulighed for at låne .22 og 
luftpistoler. 

Øl, vand, kaffe & hjemmebagt kage samt franskbrød m/pålæg kan købes. 
 

 

Pistolstævne 

mailto:skyttelauget@sport.dk
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Indkaldelse til generalforsamling. 

 
Mandag d. 14. februar 2005 kl. 19.30 

Lyngby Stadion, lokale 1. 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 
3. Regnskab 

4. Kontingent 
5. Indkomne forslag 

6. Valg af kasserer 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer,  Michael 

Prætorius (ønsker ikke genvalg) og          
Teddy Dahl. 

8. Valg af suppleanter 

9. Valg af revisorer 
10. Valg af revisorsuppleanter 

11. Valg af fanebærer 
12. Valg af underudvalg 

13. Eventuelt 
 

Forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde inden d. 1.2.2005 

 
NB !   
Foreningen vil efter generalforsamlingen byde på to stk. 
smørrebrød og en øl - gratis.   
Men det er kun dem, som har tilmeldt sig til formanden senest 
den 4. februar 2005. 


