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Ombygning på stadion – sæsonstart udskudt til uge 7

        Nr. 1. Januar kvartal 2007 
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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 

Her finder du også en elektronisk 
udgave af bladet. Ofte er det til-
gængeligt en uge før du har bladet i 
posten. 
 

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

 
Deadline for nr. 2/2007 er 

tirsdag den 13. marts 2007.  
 
 

Godt nytår 
 
Vi kom igen gennem et fint år, med 
en danmarksmester i gevær ter-
ræn: Søren Tolstrup, samt gode 
indsatser ved terræn øst, både for 
pistol og gevær. Ved amtsmester-
skabet var der præmier til to 
geværskytter og fire pistolskytter. 
Vi havde endelig i 2006 tilmeldt 
hold til pistol divisionsturnering i 
amtet, men ellers er den daglige 
træningsindsats yderst begrænset. 
Der kommer ikke så mange på 
stadion om tirsdagen og torsdagen.  
 
I løbet af sommeren er der brugt 
meget tid på vores ombygning af 15 
meterbanerne på stadion, og som 
du kan se andetsteds er der godt 
gang i byggeriet. På vores 25/50 
meterbane, har det desværre været 
nødvendigt at bygge en ventila-
tionskanal til et fitness rum, hvil-
ket betyder at den venstre bane 
ikke kan benyttes optimalt. Jeg fik 
en telefonopringning få dage før 
arbejdet gik i gang, og vi havde 
ingen mulighed for at protestere, så 
banen var lukket i godt en måned i 
november/december. 
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Husk at komme til generalfor-
samlingen d. 19. februar, hvor der 
er ikke mindre end 7 personer, der 
runder henholdsvis 25, 40 og 50 
års medlemskab af foreningen. 
 
Jeg vil hermed ønske Jer alle et 
rigtigt godt nytår og takke alle dem, 
som har ydet en indsats for 
skyttelauget i 2006. 

John Mortensen 

 

Juleafslutning. 
 
Vi afholdt juleafslutning på som 
den sidste skydning på de gamle 
baner d. 5. december. Vi skød til 
nogle figurer, hvis point var helt 
ukendt og det overraskede vist en 
del. Så var der pilekast og til sidst 
fem kugler på billardet, hvor de 
heldige kunne skore nogle lette 
point. Vi afsluttede aftenen med 
sild, deller og smørrebrød på 
stadion.  
 
De dygtige/heldige blev: 
1 : Erkki Søndergaard 
2 : Steen Aabæk  
3 : John Mortensen 
4 : Kjeld Jørgensen 
Trøst:Jørn Snogdal 

     John Mortensen 

 
Amtet skifter navn 
 
Pga. kommunesamling er det på en 
ekstra ordinær repræsentantskabs-
møde i amtet besluttet at Frede-
riksborg Amts skytteforeninger æn-
dres til DDS Nordsjælland.  

De har også skiftet telefonnummer: 
79404700, og deres hjemmesider 
er ændret til  

www.dds-nordsjaelland.dk 

 
John Mortensen 

 
 

KONTINGENT 
På sidste års 

generalforsamling 

blev det besluttet at 

hæve kontingent til 

250,- kr. for alle 

under 21 år og 400,- 

kr. for andre pr. år. 

Sammen med dette 

blad er der udsendt 

girokort for 

kontingent 2007. 

 

HUSK nu at betale 

inden d. 1. feb. 2007 
 

 

http://www.dds-nordsjaelland.dk/
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen) 

Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00 

Torsdag d. 16/2 Hvis ombygningen er færdig – er der sæsonstart 

Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30 

To-Sø d. 1-4/2 15m rangliste samt ø-stævne – Humlebækvej 64, 3480 

Fr-Lø d. 9-10/2 15 m rangliste luft + Ø-stævne - Marienlystskolen 

Torsdag d. 16/2 Hvis ombygningen er færdig – er der sæsonstart 

Sø-To d. 4-8/3 15 m Amtsmesterskab cal. .22 + luft - Ålholmskolen 
 

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

Fr-Sø d. 2-4/2 15 m Ø-stævne cal. .22 & luft – Øerne (Ø-udvalget) 

Fr-Sø d. 9-11/2 15 m Ø-stævne cal. .22 & luft – Øerne (Ø-udvalget) 
Lø-Sø d. 24-25/2 15m Amtsmesterskab - Slangerup 
 

Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Lørdag d. 13/1 Vinterskydning på Kalvebod 

Lørdag d. 3/2 Vinterskydning på Kalvebod 

Lørdag d. 3/3 Vinterskydning på Kalvebod 
 

Langdistance (Leder: Henrik Kirkebæk) 

 Ingen stævner ved redaktionens slutning – ring til 
Henrik. 

Alle er velkomne  
- ring til Henrik Kirkebæk (39 62 65 81) når vi når der til. 
 

Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse: 
http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm (NY)  
eller på  http://www.skytten.dk/ - en landsdækkende aktivitetskalender. 
 

Grundet ombygningen af vores 15m 
baner er der ikke sæsonstart på 

Lyngby stadion før i uge 7 – håber vi! 
Ombygningen er jo i høj grad baseret 

på frivillige! 
Vi ses! 

 

http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm
http://www.skytten.dk/
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Terræn Lönsboda  
og Hanebjerg 
 
Ernst, Teddy, Ethan, og Christian 
var holdet i år (2006), der kørte til 
Lönsboda nat-terræn. Vi boede på 
vandrerhjemmet midt i byen hvor 
vi havde nogle fine værelser på 
første sal. Lørdag formiddag var 
vejret rigtig godt og det fejrede vi 
ved at skyde sølv for hold. Chri-
stian blev nr.1 i kl.3. 
 
Til natskydningen blev det et 
regnvejr, som vi aldrig havde ople-
vet det før. Regnen slukkede lyset 
på st.4 og 7, så de udgik og vi 
kom hjem vådere end nogensinde. 
ALLIGEVEL skød vi guld for hold.  
 

 
Her blev Ernst nr.2 kl.vet. og 
Christian nr.3 i kl.3. Der blev 
båret præmier hjem den dag! 
 
Vi anser denne Sverigestur for 
årets bedste tur. Vi undrer os 
over, at ikke nogle flere vil være 
med. Vi får en rigtig god weekend 
og noget god mad i hyggelige 
svenske omgivelser. Det glæder vi 
os til hvert år. 
 
På Hanebjerg d. 15 oktober deltog 
6 pistolskytter i år. Jørgen Cle-
mens blev nr. 3 kl.vet. .22 med 
62/28. Holdet blev nr. 2 i .22 med 
246/111. Desuden tog samme 
Clemens guld i sek.vet. pistol-
terræn Øst Tubæk i maj. 

Teddy 
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Ombygning på Stadion. 
 
Vores baner blev nedrevet d. 9. og 
10. december med en fin tilslut-
ning fra de forskellige brugere af 
banerne. Der blev gået til den fra 
morgenstunden med nedrivning af 
standpladsborde, maling og bort-
kørsel af det hele. Om søndagen 
var det kun SKL, folk der nedbrød 
betonmuren ved skiverne og con-
tainer og materiel var sponseret af 
Stenberg Transport. 
 
Det er lidt af et projekt som det 
ses af billederne – taget med en 
mobiltelefon. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Vi har modtaget hæve/sænke-
borde og nu venter der opsætning 
og endelig maling af lokalet, så vi 
forventer at kunne indvie de nye 
baner omkring d. 1. februar. 

 
John Mortensen 

 
Geværterræn 
 
Angående Pokalerne A-B har sæ-
sonen ikke været så god på grund 
af for få skydninger. Proportion-
erne for de 2 pokaler siger mindst 
4 skydninger. Hvis ikke, så dem vi 
har deltaget i minus 1. Så for sæ-
sonen 2006, deles pokalerne ikke 
ud. Dog vil jeg sige, at vi ser frem 
til sæsonen 2007 med flere skyd-
ninger. 
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Resultater fra Grevinde Danner 
Skydningen 24/9-2006. 
4 mand deltog, som følger: 
 
Klasse I 
Nr. 7. Søren Tolstup 35 
Nr. 19.  John Mortensen 23 
Nr. 21.  Michael Prætorius 21 
Klasse Vet. 
Nr. 2.  Henrik Kirkebæk 36 
 

Henrik Kirkebæk 

 

Langdistance 
Det har ligeledes været lidt småt 
med antal skydninger og del-
tagelsen. Sæsonen 2007, ser vi 
ligeledes frem imod med håb og 
fortrøstning, som bliver midt i 
april 2007. Herom senere. 
 
Til de unge juniorer baneskydning 
200m Hanebjerg. Foreningen har 
en riffel til udlån. Ring til mig for 
at prøve en anderledes spænd-
ende skydning. 
MVH 

Henrik Kirkebæk 39 62 65 81 

 

Resultater fra 
mesterskaberne i pistol 
efteråret 2006 
 
15m Luft Klasse 3 
1. Daniel Evan Nielsen   268KM 
2. Christian Ditlev Jensen 255 
3. Erkki Søndergård    248 
4. John Ingor       225 
5. Thomas Bendtsen    205 
15m Luft Klasse BK 
1. Niklas Witt Bengtsen  142 
 

 
15m Luft Klasse Veteran 
1. Sven Probst-Hansen   277 
2. Teddy Dahl       266 
3. Ernst Karlskov     258 
 
15m Standard Klasse 2 
1. Claus Madsen      265 
15m Standard Klasse 3 
1. Daniel Evan Nielsen   263 
2. Christian Ditlev Jensen 261 
3. William Nielsen     252 
4. Sahra Hansen      240 
5. Pernille With      226 
6. Ethan Ingholt      196 
15m Standard Klasse BK 
1. Niklas Witt Bengtsen  122 
2. Oliver Karlskov     106 
15m Standard Klasse Veteran 
1. Steen Aabech      266 
2. Sven Probst-Hansen   265 
3. Ernst Karlskov     264 
4. Teddy Dahl       262 
5. Axel Brøgger      218 
 
25m Fin Klasse 3 
1. Christian Ditlev Jensen 529 
2. Ethan Ingholt      495 
3. Thomas Bertelsen    470 
25m Fin Klasse Veteran 
1. Ernst Karlskov     549 
2. Sven Probst-Hansen   534 
3. Teddy Dahl       532 
 
25m Grovpistol 
1. Ernst Karlskov     270 
2. Sven Probst-Hansen   244 
3. Claus Madsen      216 
4. Christian Jensen    194 
5. Richart Güllendorf    182 
 

 Ernst 
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Indkaldelse til generalforsamling 
 

Mandag d. 19. februar 2007 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:  Teddy Dahl, 

Kjeld Jørgensen 
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. 2007. 
 
NB !   

Foreningen vil efter generalforsamlingen byde på to stk. 
Smørrebrød og en øl -  gratis.   
Men kun til dem som har tilmeldt sig til formanden 
senest d. 14. 2. 2007.  
 


