Nr. 1 januar kvartal 2006

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Masser af klasser

Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes
med 183 deltagende hold fra SKL – læs side 6.

SKL’s store stævne
Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol
stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.
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Bestyrelsen

Side 2

Deadline for nr. 2/2006 er
tirsdag den 14. marts 2006.

Godt nytår
Vores aktiviteter har på godt og
ondt været noget begrænset. Det er
begyndt at være et fast ord: begrænset. Det kommer næsten med
i hvert et blad og jeg må desværre
igen konstaterer, at deltagelsen ved
de forskellige konkurrencer er
meget begrænset.

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 Kongens Lyngby udkommer 4 gange om
året i 175 eksemplarer.

Vi har her i efteråret brugt utroligt
mange resurser på skoleskydning,
både i DDS´ regi og i kommunalt
regi. Ernst har brugt mange penge
og tid på at få fat i 5. klasser ved
alle skolerne i vores område. Der
har været mange elever nede og
prøve at skyde på banerne i dagtimerne, og det har kun været muligt, fordi så mange skytter har
givet et uundværligt nap. Vi kvalificerede os med 6 hold til amtsfinalen, men som vi har set så tit:
børnene svigter, når konkurrencerne foregår en lørdag. Vi kom kun af
sted med ét hold, som blev nummer fire ud af tyve. Vi orker næsten
ikke at gentage succesen, når der
ikke er opbakning fra skolerne og
forældre.
Ved ”Stjerner i svøb” var der 183
elever og lærere på banen og vi håber, at der er nogle elever der bliver
indmeldt, da der var mange håbefulde elever, der skød rigtigt godt.
Som du kan se andet sted i bladet
er der generalforsamling mandag
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d. 13. 2. hvor du kan få mange
flere informationer om foreningens
virke i 2005.
- Og husk, SKL giver et par stykker
smørrebrød efter mødet.

Side 3
udvalgt flok – 4 skytter, resultaterne er som følger:
Stillinger:
1.
Søren Tolstrup
291/15
2.
Henrik Kirkebæk 260/4
V2. Willy Trebien
269/6
Åben Mads Jensen
268/3
Terrænskydning gevær
2/10-2005
Dobbeltskydning Holbækog Frederiksborg amter.
Jægersprisskydningen: 5% = 28

Vi har haft en del indtægter ved
fun-skydning for firmaer, der kan
prøve gevær og/eller pistolskydning
i forbindelse med ”kend din kollega
på en anden måde”. Den helt store
interesse er skydning med revolver
og 9 mm til vores sekundanlæg.
Vores ombygningsplaner på stadion er også godt i gang. Vi har fået
bevilget et fint tilskud fra DDS, så
nu venter vi bare på, at kommunen
kommer frem med deres vurdering
og jeg tror virkelig, at vi næste år
har nogle fine nye 15 meter baner
med hæve/sænkeborde, nye skivetræk og nyt lys.
Jeg vil hermed ønske Jer alle et
rigtigt godt nytår og takke alle dem,
som har ydet en indsats for skyttelauget i 2005.
John Mortensen

Gevær
Vores tilbagevendende klubmesterskab 200m på Hanebjerg. En lille

KI:
KIII:
KIII:
KV:

Søren Tolstrup
John Mortensen
Michael Prætorius
Henrik Kirkebæk

21/4
24/6 nr.1
23/6 nr. 3
19/5

John Mortensen blev Amtsmester i
klasse III med 24/6.
Holbæk. 5% = 31
KI: Søren Tolstrup
KIII: Michael Prætorius
KIII: John Mortensen
KV: Henrik Kirkebæk

28/8
27/8 nr.1
22/8
25/7

200m Klubmesterskab
Stillinger: Søren Tolstrup 291p
Liggende: Willy Trebbien 269p
Pokaler: Terræn
A. pokal: Søren Tolstrup 186p
B. pokal: John Mortensen 166p
Det er sæsonen 2005 - lille fremmøde. Jeg tror på noget bedre 2006
med de unge fra indendørs og seniorerne der starter i begyndelsen
af april.
Henrik Kirkebæk
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen)
Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00
Torsdag d. 5/1
Start på Lyngby Stadion
2006
Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30
Torsdag d. 5/1
Start på Lyngby Stadion
2006
Ma-Sø d. 9-15/1 Gundsø cup 2006 – 15m - Gundsølille hallen
Lø-Sø d. 4-5/2
15 m Ø-stævne cal. .22 + luft - Flere steder
Lø-Sø d. 11-12/2 15 m Ø-stævne cal. .22 + luft - Flere steder
Pistol (Leder: Ernst Karlskov) og Pistol-Terræn (Leder: Teddy Dahl)
Søndag d.
SKL 2006 hyldes på Lyngby Stadion. Det er efterhånd15/1 - 2006
en blevet en tradition, så sæt kryds i kalenderen. Kom
og giv en hånd med ved arrangementet.
Lø-Sø d. 28-29/1 Hillerød Skytteforening – 15m pistolstævne . 22 og grov
- Ålholmskolen
Lø-Sø d. 4-5/2
15 m Ø-stævne cal. .22 + luft - Flere steder
Lø-Sø d. 11-12/2 15 m Ø-stævne cal. .22 + luft - Flere steder
Hold dig opdateret – følg nedenstående link til skydekalenderen på Internettet
Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk)
Lørdag d. 14/1
DDS Hovedstaden - Vinterterræn - gevær - Selinevej 5,
2300 København S.
Lørdag d. 4/2
DDS Hovedstaden - Vinterterræn - gevær - Selinevej 5,
2300 København S.
Lørdag d. 4/3
DDS Hovedstaden - Vinterterræn - gevær - Selinevej 5,
2300 København S.
Hold dig opdateret – følg nedenstående link til skydekalenderen på Internettet
Langdistance (Leder: Henrik Kirkebæk)
Vi holder vinterpause og starter igen til april
Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse:
http://www.faskyt.dk/kalender/kalender.htm
På http://www.skytten.dk er der også en landsdækkende
aktivitetskalender.
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Side 5

ønske længe som nu er gået i
opfyldelse.

Igen i år skal vi have vores
pistolstævne i januar. Det kræver
jo en hel del medhjælpere, så jeg
vil gerne have, at de som kan melder sig til mig. Jeg skal bruge
ca. 12- 16 personer fra søndag kl.
8 til morgenkaffe. Dernæst går det
slag i slag til vi lukker kl. 15.30,
såfremt alle har skudt færdig.
Ernst

RIKA
skivebedømmelsesmaskine
Foreningen har indkøbt en maskine der kan bedømme skiver til
16.000,- kr. det har været et stort

Maskinen kan benyttes til både
pistol- og geværskiver og efter lidt
træning i at indstille maskinen, vil
det være til stor hjælp, ikke kun
ved konkurrencer, men også i
hverdagen.
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DDS skoleskydning
på gevær
SKL var den forening i hele landet
der stillede med flest hold til 5.
klassers skoleskydning. 183 hold
á 4 skytter, det var flot. Det var
knapt så flot at kun 1 hold deltog
i amtsskydningen, men Hummeltoftes 5 B klarede en fin 6. plads i
finalen, tillykke med det.
Kjeld

Sikkerhedspløk
- skal alle bruge
Der er nu gået et år, nemlig fra
Okt. 2004 siden vi fik påbudt at
sikre vore våben det være sig pistoler, revolvere eller rifler, ja selv
luftvåben, med en sikkerhedspløk.
Vi har i Ballistisk Forsøgsgruppe
fremstillet vor egen, den kalder vi
Drillepind for nemheds skyld.
Altså også geværer skal have isat
en Drillepind under færdsel på
skydebaner, til og fra stand pladsen, indtil der må lades før skydning og inden banen forlades
isættes den igen.
For omverdenen er det bevis for at
våbnet ikke kan være ladt.
Der er dog desværre ulemper forbundet med anvendelsen, at riflers låse ikke kan være lukkede,
eller at de store pistoler vil have
bundstykkefjederen spændt.

Vor Drillepind som er den billigste
på markedet er af silikonegummi,
og kan altså ikke brænde fast i en
varm pibe, og den kan ikke knække i koldt vejr.
Vi arbejder i øjeblikket med at udforme en Drillepind til 6,5 rifler,
men det kommer snart.
Drillepinden sælges i klubben.
Jørgen Clemens

Sammen med dette
blad er der udsendt
girokort for
kontingent 2006.
HUSK nu at betale
inden d. 1. feb. 2006
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Side 7

SKL’s år 2006 hyldest

Pistolstævne
Med store kontante præmier
Søndag d. 15. januar 2006. Kl. 9.00-15.30
Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby
15 meter standard cal. .22
15 meter Luft
Der skydes efter DDS regler i alle klasser, og der må skydes ubegrænset
antal serier á 60 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.
Hvis der er mindre end 5 skytter, halveres yderligere.

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.

Skytten nr. 1, januar kvartal 2006

Side 8

Indkaldelse til generalforsamling
Mandag d. 13. februar 2006 kl. 19.30
Lyngby Stadion, lokale 1.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Kontingent
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Henrik Kirkebæk og Ernst
Karlskov.
Valg af suppleanter
Valg af revisorer
Valg af revisorsuppleanter
Valg af fanebærer
Valg af underudvalg
Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde
inden d. 1. 2. 2006
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 d.
4. 2.
Forslag til generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår, at aldersgrænsen i § 2 ophæves og §
ændres til:
Optagelse kan tilstedes enhver person, som dog først skal godkendes af bestyrelsen. Det er dog til enhver tid skydelederen, der
bestemmer om personen kan skyde.

