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       Nr. 1. Januar  kvartal 2009 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 

Husk at betale dit kontingent!  
Brug det indlagte girokort. 
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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. 2/2009 er 

onsdag den 11. marts 2009.  
 
 

Godt Nytår 

 
Endnu et skytteår er gået og det 
har været fyldt med gode oplevel-
ser, her tænker jeg på alle de nye 
pistolskytter, som er strømmet til 
vores baner på stadion om tirs-
dagen. Det er glædeligt, at der er 
kommet så mange, og det er ty-
deligt, at det er skydning med de 
grove våben, som trækker, men I 
skal ikke glemme at skyde cal. .22. 
 
Pistolafdelingen har haft mange 
udfordringer i 2008, hvor der er 
blevet trukket meget på enkelte 
personer. Jeg henstiller igen til, at 
der kommer flere af de unge og 
meget aktive frem i lyset, og giver 
en nap. 
 
Aktivitetsniveauet i de andre afde-
linger har været yderst begrænset: 
juniorer er der stort set ingen af, og 
aktive seniorer om torsdagen, er 
også begrænset. Vi har tilbudt at 
stille os til rådighed for skoleskyd-
ningen, men de tre skoler, som var 
lidt interesserede, mødte ikke frem.  
 
Alle skytter takkes for virket i SKL 
og ønskes godt nytår. 

John Mortensen 
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DM pistolterræn Karby Mors 
 
3 skytter fra SKL, Jørgen Clemens, 
Teddy Dahl, Osvald Simonsen og 
en fra Farum, Peter Larsen  tog til 
dette års DM i pistol-terræn lørdag 
d. 20 september.  
 
Karby det er langt væk for en 
køwenhavner og mindre end at fly-
ve derover til Limfjorden var utæn-
keligt for Clemens. Han havde der-
for lejet en 4 personers Piper Arch-
er II og da han er en rutineret pilot 
som har fløjet i mange år i sin egen 
maskine, var det oplagt at en ellers 
lang køretur nu blev lavet om til en 
flyvetur på 1 1/2 time. 
 

 
 
Vi mødtes hos Jørgen kl. 8.00 og 
kørte til Roskilde lufthavn og hev 
flyveren ud af hangaren. Vi lettede i 
meget fint vejr og nød udsigten hele 
vejen til vi landede hos "Svævethy". 
Denne svæveflyveklub havde en fin 
landingsbane og P-plads som vi 
lånte. Der var stadig 20 km til Kar-
by, men Jørgen kendte en skytte 
på de kanter, som han har noget 
shot-stop-business med og han 
fragtede os til Karby. 

Vores hold var Jørgen, Teddy, Peter 
og Osvald som reserve. Vi skød det 
bedste vi kunne, men vinden fra 
Limfjorden var strid og var min 
værste modstander.  
 
Resultaterne så således ud:  

Jørgen   54/22.  
Peter    46/21.  
Teddy   27/12.  
Osvald   22/10.  

 
Dette gav vort vet.hold en 5. pl. I 
sekundskydningen var der læ, så 
det gik noget bedre:  

Jørgen  4.90.  
Teddy  4.54.  
Peter funk.fejl.  
Osvald 12.57. 

 
Pga. funktioneringsfejlen opnåede 
vi ikke noget holdresultat. Dette 
betød, at der var bronze til Teddy i 
sekund og at holdet let kunne have 
taget guld hvis det ikke havde 
været for funk.fejlen. Det kunne vi 
se senere på det holds resultat, der 
fik guldet. Men der gives ikke om-
skydning i sekund. 
 
Vi blev så kørt tilbage til Svævethy 
og fløj derfra til Viborg for at tanke 
til hjemturen. Vi landede og kunne 
i den tid det tog at tanke kigge på 
faldskærmsudspringere. 
 
Flyveturen hjem var i pragtfuldt 
solskin og Jørgen startede og 
landede som havde han aldrig lavet 
andet. Vi satte flyveren i hangar i 
Roskilde ved 18-tiden efter en lang 
dag og en stor oplevelse rigere. 
 

Teddy 
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen) 

Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00 

 Husk at vi starter torsdag den 8/1-2009 på stadion 

Fr-Sø d. 20-22/3 DANMARKSMESTERSKAB 15 m BK og JUN - Vingsted 

Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30 

Ti+To d. 6+8/1 
Lø-Sø d. 10-11/1 

3. luftrangliste, samt åbent stævne på cal. .22 - Esrum 

On-To d. 14-15/1 
Lø-Sø d. 17-18/1 

15 m cal ..22 åbent stævne 5. Rangliste - Blistrup 

On-To d. 21-22 
Lørdag d. 24/1 

4. luftrangliste - Værløse Hallerne 

To-Fr d. 29-30/1 
Søndag d. 1/2 

15 m cal ..22 åbent stævne 6. Rangliste - Kejserdal 

Ti+To+Lø d. 
3+4+7/2 

5. luftrangliste, samt åbent stævne på cal. .22 
Marienlystskolen 

Ti-Sø d. 3-8/2 Stenløse Åben 15m cal. 22 + luft – Stenløse 

On+Fr d. 18+20  
Sø-Ma  22-23/2 

15 m cal .22 åbent stævne 7. rangliste - Ramløse Skole 

Sø-To d. 8-12/3 15 m cal. .22 & luft Amtsmesterskab - Ålholmskolen 
 

Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Ethan Ingholt) 

Fredag d. 10/4 Langfredagsskydningen pistolterræn - Hanebjerg 
Skyttecenter 

Lø-Sø d. 24-25/1 DDS Storkbh. - Åbenstævne 

Lø-Sø d. 31/1 -
1/2 

Hillerød Pistolstævne cal.22 + grov - Ålholmskolen   
 

Lørdag d. 14/3 Terrænskydning – DDS Bornholm - Raghammer 
Søndag d. 22/3 Terræn DDS Thy –Mors - Ulfborg 

Fr-Sø d. 27-29/3 DANMARKSMESTERSKAB 15m Pistol - Vingsted 
 

Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Lørdag d. 10/1 DDS Storkbh. - Vinterterræn – Kbh. Skyttecenter  

Lørdag d. 7/2 DDS Storkbh. - Vinterterræn – Kbh. Skyttecenter 

Lørdag d. 7/3 DDS Storkbh. - Vinterterræn – Kbh. Skyttecenter 
Lørdag d. 14/3 Terrænskydning – DDS Bornholm - Raghammer 

Søndag d. 29/3 Terrænskydning – Ramløse - Jægerspris 

Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk) 

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  
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Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse: 
http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm  

eller på http://www.skytten.dk/ - en landsdækkende aktivitetskalender. 
 

 

 

Lönboda natterræn 2008 
 
Fredag den 3. oktober kørte vi 4 
SKL skytter til Lönsboda nat-
terræn ( Ernst, Teddy, Ethan og 
Erkki). 
 
Lørdag til dagskydningen .22 skød 

Ethan 28/19 kl. 3 nr. 5.  
Ernst 42/24 kl. V nr. 7.  
Teddy 37/19 kl. v nr.9.  
I alt hold 107/66 - Bronze. 

 
Nat-skydning .22 skød  

Ernst 35/16  
Teddy 30/17  
Ethan 25/15  
I alt 90/48 - GULD. 

2 fine skydninger, der hjembragte 
3 bronze og 3 guldmedaljer. 
 
Grovpistol dag 9 mm .38 

Ethan  25/16   21/15 
Erkki   31/21       39/25 
Bronze 

Grovpistol nat 
Ethan 9mm 27/16 Nr. 2 
Erkki  .38   34/16 Nr. 2  
 

Samlet blev det 4 bronze og 3 
GULD. 
Herefter stod det på flæskesteg 
hjemme i huset ved hjertesøen. 
Billedet med de dygtige skytter ses 
på forsiden af bladet.  

Ethan 

http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm
http://www.skytten.dk/
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På svampetur med SKL 
 
Lørdag eftermiddag d. 13 septem-
ber mødtes Ethan, Ernst & Jette, 
Hanne og Teddy hjemme hos Sven 
Probst i Virum hvor vi fik en kop 
kaffe og en hjemmebagt muffin, 
medens Probst indførte os i 
svampeverdenen. 
Bagefter kørte vi ud til Rude skov 
og kiggede optimistisk efter alle de 
svampe, vi ville høste. Det var 
ikke gået uden Probsts viden; hver 
gang vi fandt en svamp var vi nødt 
til at vise ham den. Så blev den 
forklaret og derefter lagt i kurven 
eller smidt væk. 
 

 
Efter nogle timer og en lille tår 
svampetursbitter, bragte vi vor 
relativt beskedne høst hjem til 
Virum igen  for  at tilberede en 
svampesuppe som skulle anvend-
es til forret. Der blev uddelegeret 
køkkenopgaver til alle og efter 
forretten, som var virkelig delikat, 
nøjedes vi så med lidt oksemør-
brad med flødesauce, halve bagte 
kartofler og bønner fra haven og 
rødvin ad libitum. Det kunne 
næsten ikke være værre, men vi 
rundede da lige af med lidt frugt-

dessert/creme fraiche/flødeskum 
og kaffe med sidevogn. 
Kære Sven, tak for din (og din 
kones) overvældende gæstfrihed, 
det antog højder, vi ikke havde 
drømt om. 
 

Teddy+ svampeholdet 

 

Juleskydning  
 
Vi afholdte en fornøjelig juleskyd-
ning på stadion d. 16. december, 
hvor der var samlet skytter fra alle 
afdelinger.  
 
Vi skød efter en ”fugl” hvor ingen 
kendte til, hvor der var point. Der 
var brætøvelse hvor man med et 
boldtræ skulle komme nærmest til 
forskellige streger og til sidst var 
der petanque kugler, der helst 
skulle stoppe i forskellige felter – 
det var bestemt ikke let.  
 
Herefter var der herlig julebuffet 
samt præmieuddeling og til sidst 
kaffe. 
 
Vindere:  

Henrik Bech   53 p 
Kjeld Jørgensen  44 p 
Claus Stahnke  37 p  
Teddy Dahl    37 p 

  
Hos børnene var det Sebastian 
Fich der vandt, alle børn fik lidt 
slik i baglommen på vej hjem.  
 
Billeder af juleafslutning kan ses 
på næste side. 
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Indkaldelse til generalforsamling 
 
Mandag d. 23. februar 2009 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: 
 Kjeld Jørgensen (modtager ikke genvalg) + en ledig 

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. 1/2-2009 
 
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 d. 18/2-2009.  
 
 


