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John, Henrik og Michael, kunne andet end
at nyde det flotte efterår – de kunne også
ramme! Se side 6.
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Bestyrelsen

Side 2

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

Deadline for nr. 2/2008 er
onsdag den 12. marts 2008.

Godt nytår
Året 2007 er forløbet stille og roligt,
når vi ser på deltagelse til konkurrencer, men det er jo snart det
”normale”. Vores ombygning af 15
meterbanen på Lyngby Stadion har
nok også betydet at der ikke har
været så stor en aktivitet i foråret.
Vi kom først rigtigt i gang i marts
måned og så var vintersæsonen
næsten slut. Jeg skal endnu engang takke alle de frivillige, som
har brugt meget tid med nedrivning, maling, montering og meget
andet. Vi har stadig ikke helt overblik over de økonomiske sider af
sagen, men kommunen har været
meget hjælpsom og der skal også
lyde en stor tak til medarbejderne
på stadion.

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 tilgængeligt en uge før du har bladet i
posten.

På 25/50 meterbanen må vi døje
med den ventilationsskakt, der har
betydet, at den venstre bane næsten er ubrugelig der er simpelthen
for smalt – øv.
Efteråret har budt på lidt mere
aktivitet, og her tænker jeg på det
store arbejde vores pensionister
har ydet med 190 hold á 4 elever til
skoleskydning.
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Vi har indkøbt 2 stk. 9mm Glock
pistoler, som det længe har været
et ønske at få anskaffet fra vores
unge og ivrige pistolskytter.
John Mortensen

Juleafslutning på Stadion
Foreningens
juleafslutning
havde en god tilslutning og der
blev skudt med luftgevær til en
skive hvor der var ukendte
værdier(også for formanden)
på juletegningerne, så var der
tennis med forskellige typer
"bolde" og til sidst kroket med
kugler af forskellig beskaffenhed. Alle gik op i løjerne
med stor iver og efter lidt
julemad, var der præmier til
følgende:
Børn:
1. Christian Søndergård
2. Simon Mailliar
Voksne:
1. John Mortensen
2. Erkki Søndergård
3. Teddy Dahl
4. Stig Thorup
5. Bjarne Pedersen
32. Ernst Karlskov
John Mortensen
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Pistol
15 m. std. Division, her er vi med
for 2. år i træk, så jeg glæder mig
til, at vi får flere hold med igen. At
deltage i divisionsskydning giver en
masse igen – ikke kun på det
skydemæssige, men også på det
sociale. Så se at få tilmeldt Jer til
Christian, det er nemlig ham, som
står for divisionsskydningen.
Vi ligger lunt som nr. 1 i 4. division, så det er jo godt. Vi håber så,
at vi kan holde skansen, men vi
kunne godt bruge lidt mere støtte.
Vi har det hyggeligt både her i
Lyngby, men også når vi er ude. Vi
var jo som bekendt i Sverige, skød
terræn både nat og nat, det er en
fantastisk oplevelse som kun kan
opleves af en selv, så også her
gælder det, mød op og få en på
opleveren.
Med venlig Julehilsen
Julemanden og Ernst
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen)
Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00
Se nedenfor
Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30
Torsdag d 31/1 + 15m Ø stævne i Dauløkke-Kejserdal
Fr-Sø d. 1-3/2
Sø-To d. 2-6/3
15m Amtsmesterskab (cal.22+luft) – Hillerød –
Ålholmsskolen
Pistol (Leder: Ernst Karlskov) og Pistol-Terræn (Leder: Teddy Dahl)
Mandag d. 7/1
15m STD division - Frederiksværk
Tirsdag d. 8/1
Start på Lyngby stadion
Tirsdag d. 15/1
15m luft division – Lyngby
Onsdag d. 25/1
15m STD division - Espergærde
Tirsdag d. 29/1
15m luft division – Lyngby
Torsdag d. 31/1
15m Stenløse Åben - Stenløse
Fredag d. 1/2
Ø-stævne – Sted kommer senere
Tirsdag d. 5/2
15m luft division – Lyngby
Onsdag d. 6/2
15m STD division - Græsted
Søndag d. 10/2
Ø-stævne – Sted kommer senere
Søndag d. 17/2
Falling Taarget & Cup 2008 – Maribo skytteforening
Søndag d. 21/3
Terræn – DDS Nordsjælland
Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk)
Tirsdag d. 11/3
Terrænskydning i Viborg - Karup
Mandag d. 24/3
Terræn Bornholm - Raghammer
Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk)
Søndag d. 13/1
Vinterskydning Kalvebod
Mandag d. 21/1
Vinterskydning Kalvebod
Søndag d. 3/2
Vinterskydning Kalvebod
Mandag d. 3/3
Vinterskydning Kalvebod
Til skytterne og især de unge: Jeg har foreningens riffel til udlån samt
patroner til salg, og vi skyder på Hanebjerg om tirsdagen. Jeg træffes på 39
62 65 81. Ring helst dagen før. MVH Henrik Kirkebæk
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.

Skytten nr. 1, januar kvartal 2008

Ønsket om en god jul
og godt nytår fra 2 af
de kendte!
Jeg håber alle får en god jul og
godt nytår, giv lidt til de trængende, så får de en bedre jul og dem
som gav, sikkert også en bedre jul
og nytår, det er jeg sikker på.
Med venlig jule hilsen
Julemanden og Ernst

Terrænkursus i Tubæk
Ganske kort vil jeg sige at det var
alle tiders kursus, det ville jeg
gerne have haft for 10 år siden,
hvis det havde eksisteret. Det kan
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stærkt anbefales til vores kommende danmarksmestre i terrænskydning, her er tale om en meget
målrettet undervisning, som alle
kan have gavn af. Det var mit
indtryk, at det er nødvendigt at
vores forenings bestyrelse lægger
pres på DDS for at få dem til at
bevillige penge til dette kursus. Så
det vil jeg opfordre jer til at gøre
snarest muligt, med tilhørende
opfølgning. Det kan godt være, at
vi har skytter, der kan fortælle os
andre, hvordan man skal gøre,
men det sker ikke målrettet. Derfor er denne type kursus meget
nødvendige.
Med venlig hilsen
Sven P
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Geværerræn i Jægerspris

Skoleskydning

Efterårets eneste geværterrænskydning i Jægerspris skydeterræn blev afviklet den 21. oktober
med et deltagerantal på ca. 80
skytter. Det er virkelig synd at
denne disciplin ikke kan samle
flere skytter. ”Hele” styrken fra
SKL var af sted i det pragtfulde
vejr og vi tre fik en dejlig dag ud af
vores anstrengelser. Bedst gik det
for Henrik der blev amtsmester i
veteranklassen med 33 point og
John vandt kl. 2 også med 33
point.

Skoleelever fra vores område har
besøgt os på Lyngby stadion mange dage i efteråret og vi har indberettet 190 hold á fire skytter. Alle
har været meget ivrige og der er
gjort et stort arbejde med af få alle
disse 5. klasses elever igennem.
Efter flere omgange med træning
havde to hold kvalificeret sig til
amtsfinalen, som blev afviklet i
Hillerød, skytterne kom fra henholdsvis Skovlyskolen og Munkegårdsskolen.
Lørdag den 17. november drog vi
sammen med forældre og optimistiske elever af sted til Hillerød og
det blev til en flot 9. plads til
Munkegårdskolen som fik 739
point og en 17. plads til Skovlyskolen som fik 723 point. Amtsfinalen blev vundet af Bistrup
skole med hele 760 point.
Den 24. november var der landsfinale i Vingsted og her vandt Tranebjerg skole fra Samsø med 786
point ud af 800 mulige. Præmien
var 7.000,- kr. til klassekassen.
Nu håber vi at der bliver rigtig
mange ”hængende” fra disse skoler, så vi kan se, at det store arbejde med at få samlet alle disse
børn, også giver nogle medlemmer.

Her har vi en stolt formand med tre
pletter!

Billeder at de to skolehold kan ses
på næste side
John Mortensen
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Indkaldelse til generalforsamling
Mandag den 18. februar 2008 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:
Ernst Karlskov, William Nielsen
og Henrik Kirkebæk
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 den 1. februar 2008
NB!
Foreningen vil efter generalforsamlingen byde på to stk. Smørrebrød og
en øl - gratis.
Men det er kun til dem, som har tilmeldt sig til formanden senest den
14. februar.

