
 

 

Skoleskydning!  

 
Læs mere side 6-7!   
 
Sammen med dette blad er der udsendt girokort for kontingent 
2010.  
HUSK nu at betale inden den 1. februar 2010 !!!

      Nr. 1. januar kvartal 2010 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 

Få e-mail fra SKL  
– læs side 3! 
 
Problemer med 
udluftningen på 50m 
banen – læs side 5! 
 
Juleafslutning på 
stadion – læs side 7! 
 
Indkaldelse til 
generalforsamling 

- læs bagsiden! 
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Bestyrelsen 
 

 
 
 
 
 skytten@sport.dk 
 

Hjemmeside 
Hvis du har mulighed for at komme 
på Internettet kan du se SKL’s 
hjemmeside:  
 
www.skyttelaugetlyngby.dk   
 

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. 2/2010 er 

søndag den 14. marts 2010.  
 
 

HUSK!! Ny hjemmeside 
Vi har fået en anden adresse til 
vores hjemmeside, som er blevet 
frisket lidt op. Den er stadig under 
udvikling og jeg ser gerne, at der 
kommer idéer til udformning. 
 

www.skyttelaugetlyngby.dk 
 

John 

 

Godt Nytår 
 
Jeg vil gerne ønske alle medlemmer 
og jeres familier et godt nytår.  
 
Vi kan se tilbage på et stille og 
roligt år for foreningen med meget 
få deltagere til diverse konkurren-
cer som bliver afholdt. Vi har des-
værre set aflysninger af geværter-
rænskydninger pga. for få tilmeldte 
og som jeg tidligere har nævnt i 
bladet, er der alt for få, der deltager 
i Hanebjerg stævnet og til amts 
mesterskaber. De få der har del-
taget, har dog gjort det godt: flere 
førstepladser på pistol og så et DM 
i sekundgevær. Skal vi ikke prøve 
at deltage lidt mere, så vi igen kan 
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se flere SKL skytter i resultat-
listerne? 
 
Vi har desværre et stort miljø-
problem med alt for meget bly på 
banerne på stadion. Vi har 
sammen med de andre brugere af 
stadion samt stadioninspektør Jan 
Lorentzen afholdt møde, hvor vi 
fremlagde tegninger og prisoverslag 
på et ventilationsanlæg der kan 
minimere problemerne. Der blev 
også diskuteret ”miljøkuglefang” 
med gummi granulat, men det kan 
desværre ikke bruges pga. de man-
ge forskellige skiveopsætninger, der 
benyttes. Alle var enige om, at der 
skal foretages noget drastisk ellers 
kan vi risikere, at banerne lukkes. 
Stadion har lovet at finde en 
løsning på ventilationsproblemet, 
sammen med kommunes teknikere 
og håndværkere. (læs også indlæg-
get på side 5). 
 
Jeg vil minde om sikkerhed på 
skydebanen: Husk altid at isætte 
sikkerhedspløg i jeres våben, når 
de ikke benyttes, samt efterse vå-
ben og magasin inden banen for-
lades. Vi har desværre set et par 
eksempler på uheldig og lemfældig 
omgang med våben på vores skyde-
bane, og jeg kan kun opfordre alle 
til straks at påtale brud på sik-
kerheden, hvis dette opdages. Vi 
skal ikke have ulykker. 
  

John Mortensen 

 

Store rensningsdag: 
 
Så er det tid til at rense alle våbne-
ne i SKL, og det gennemfører vi ved 
at tirsdag den 12. januar 2010 
renser alle .22 våbnene, før der 
skydes med dem, og fortsætter med 
grovvåbnene tirsdagen efter den 
19. januar. 

Ethan 

 

15 meter Amtsmesterskab 
 
DDS Nordsjælland indbyder til 15 
meter amtsmestarskab for pistol og 
gevær på følgende datoer.  
   
PISTOL:  
cal. 22 og luft d. 28. februar, 1. og 
2. marts på Toftehøjskolen i 
Ølstykke.  
 
GEVÆR:  
cal. 22 og luft afholdes d. 7.-11. 
marts på Ålholmskolen i Hillerød. 

 

 

Få information og 
invitationer fra SKL  
direkte i din mail-boks. 
 
Som noget nyt tilbyder SKL nu at 
sende information og invitationer 
til dig på e-mail.  
 
Send din e-mail adresse til 
skyttelauget@sport.dk - så er du 
med på vores mailing liste.  
 
PS. det gælder kun for medlemmer 
af Skyttelauget Kgs. Lyngby. 
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 

Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00 

Torsdag d. 7/1 Sæsonstart i 2010 

Torsdag d. 22/4 Sidste skydedag før sommeren 

Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30 

Torsdag d. 7/1 Sæsonstart i 2010 

Sø-To d. 7-11/3 DDS Nordsjælland - 15 m gevær cal. .22 & luft 
Amtsmesterskab - Ålholmskolen, Hillerød 

Torsdag d. 22/4 Sidste skydedag før sommeren 
 

Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Ethan Ingholt) 

Mandag d. 25/1 DDS Nordsjælland - PISTOL aktivitetsmøde - Hanebjerg 

To-Sø d. 4-7/2 og 
To-Sø d. 11-14/2 

DDS Ø-udvalget - Ø-stævne - Flere steder  
Se www.oe-staevne.dk 

Søndag d. 28/2 + 
Ma-Ti d. 1-2/3 

DDS Nordsjælland - 15 m pistol cal. .22 & luft 
Amtsmesterskab - Toftehøjskolen, Ølstykke 

Tirsdag d. 2/4 DDS Nordsjælland - Pistolterræn 
Langfredagsskydningen - Hanebjerg Skyttecenter 

 

Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Lørdag d. 9/1 DDS Storkøbenhavn - Vinterterræn Kalvebod 

Lørdag d. 6/2 DDS Storkøbenhavn - Vinterterræn Kalvebod 

To-Sø d. 4-7/2 og 
To-Sø d. 11-14/2 

DDS Ø-udvalget - Ø-stævne - Flere steder  
Se www.oe-staevne.dk 

Lørdag d. 13/3 DDS storkøbenhavn – Vinterterræn - Kalvebod 

  

Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Mandag d. 25/1 DDS Nordsjælland - RIFFEL aktivitetsmøde - Hanebjerg 

To-Sø d. 4-7/2 og 
To-Sø d. 11-14/2 

DDS Ø-udvalget - Ø-stævne - Flere steder  
Se www.oe-staevne.dk 

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  

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

 
 

www.oe-staevne.dk
www.oe-staevne.dk
www.oe-staevne.dk
http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm
http://www.skytten.dk/
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Våbenregistrering 
 
Vi bruger rigtig meget tid på ud-
fyldelse af SKV papirer, når der 
indkøbes nye våben og ved forny-
else af tilladelser. Der er tit mang-
elfulde oplysninger og jeg beder 
huske, at der ved 3. våben i cal. 
22 og 32 og ALTID ved cal. 38 og 
9mm pistoler, skal udfyldes oplys-
ningsskema + SKV. Alt skal send-
es til formanden, som sikrer at alt 
er udfyldt korrekt, inden den 
sendes videre.  
 
Vi er fra våbenregistrering blevet 
bedt informere jer om, at det kun 
er formanden, der ringer eller 
skriver til SKV-kontoret og ikke 
medlemmer, der er utålmodige ef-
ter deres våbenpåtegning. 
 

John 

 

Problemer med udluftning-
en på 50 m banen: 
 
Det er efterhånden kendt, at ud-
luftningen på 50 m banen ikke er 
helt optimal, dette har desværre 
medført, at foreløbigt 3 aktive 
skytter har fået konstateret for 
højt blyniveau i blodet. 
 
Denne udvikling er ikke specielt 
sund, men det skal dog siges at 
efter sidste stadionmøde, og efter 
kommunen også er informeret om 
problemet, er hjulene dog sat i 
gang. Man kan ikke længere igno-
rere, at der er et problem og sta-
dion har påbegyndt projektering 
af en løsning.  

Hvor hurtigt der så kommer et nyt 
ventilationsanlæg, må tiden vise, 
og derfor kan vi tage visse per-
sonlige forholdsregler for at mini-
mere indtagelse af bly på 50 m 
banen. 
 
En normal person bør ikke have 
mere end 0,5 mikromol bly i blod-
et, men de testede skytter i SKL 
havde henholdsvis fra 2,0 til 2,45 
mikromol i blodet. 
 
Det kan nævnes, at hvis man har 
mere end 2,0 mikromol bør man 
ikke arbejde med bly, men man 
skal dog først afgiftes, hvis man 
har over 4,0 mikromol. 
 
Vi anbefaler, at man eventuelt 
overvejer at bruge åndedræts-
værn, indtil problemet er løst, som 
der er flere, der allerede gør (og at 
børn ikke skyder på banen da de 
ikke er fuldt udviklede endnu). 
Generelt anbefaler vi også, at man 
vasker hænder efter skydning på 
både kort og lang bane. 
 
Vi forhindrer selvfølgelig ikke no-
gen at skyde på banen, da de er til 
rådighed for alle SKL medlemmer, 
men ønsker at gøre opmærksom 
på de kendte problemer med bly i 
forbindelse med skydning, specielt 
i forbindelse med dårlig ventila-
tion. 
 

Ethan/Erkki 
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Læserbrev 
Nedenstående artikel til klubbladet er helt 

for egen regning og personlige holdninger! 

 

DDS-Nordsjællands Repræsentant-

skabsmøde 2009, en trist dag for skyde-

sporten. 

Med hele 7 ændringsforslag til 

vedtægterne hvor de fleste gik på at 

'stække' pistoludvalgene var der på 

forhånd lagt op til konfrontation frem for 

dialog. Allerede ved formandens beretning 

blev pistoludvalgs-formændene hængt ud 

gentagne gange, for at have gjort hvad de 

fik mandat til på pistolaktivitets-mødet, 

nemlig at insistere på at få fornuftige 

arbejdsforhold. Allerede efter formandens 

og bestyrelsens beretning blev der stillet et 

mistillidsvotum til alle pistoludvalgene, et 

mistillidsvotum som blev vedtaget med 

over 70% af stemmerne. Da flertallet nu 

vidste, hvor stort det var - blev alle 

henstillinger til dialog og forsoning 

ignoreret og alle indlæg fra pistol-

skytterne kommenteret i salen med masser 

af 'spidse' bemærkninger og generel 

mangel på respekt. Jeg må desværre kon-

statere, at også repræsentanter fra min 

egen klub var med til at komme med så-

danne bemærkninger. Der var nogen debat 

om ændringsforslagene var indsendt ret-

tidigt, en debat som endte med at flere 

foreninger udvandrede og de resterende 

derefter vedtog de 2 første ændrings-

forslag, før de sidste blev trukket tilbage, 

nu man havde stækket pistolskytterne. 

Afslutningen med valg af ny bestyrelse 

var som at opleve partimødet i det 

hedengangne Sovjet.Det siges at man kan 

vurdere et demokratis modenhed ved 

hvordan mindretallet behandles, demokra-

tiet i DDS Nordsjælland er ikke ret 

modent. 

mvh Erkki 

Formandens kommentar til indlægget: 
 
På DDS-Nordsjællands repræsen-
tantskabs møde blev der fremsagt 

mange sande og usande bemærk-
ninger, og som formanden Kresten 
Trap skriver i sin nytårs hilsen 

Det har generelt igen været 

"mørkt" for demokratiet i DDS 

Nordsjælland i det år der er 

gået. Det fik vi gjort noget ved i 

oktober, så vi igen kunne skabe 

et godt foreningsdemokratisk 

miljø, også på de indre linjer i 

DDS Nordsjælland.  
Bemærk at deltagelse til arktivites- 
og repræsentanskabsmøde kan hver 
forening stille med én person pr. 50 

medlemmer. Dette vil bestyrelsen 
koordinere. 
Hilsen John  

 

Skoleskydning 
  
Efter to års pause havde vi igen en 
skole på besøg. Den 22. oktober 
var Fuglsangårdsskolen på besøg 
med 3 klasser, i alt 58 elever på 5. 
klasse trin og 2 lærere. 
John gav en god introduktion til 
geværskydning, og derefter var de 
11 af gangen inde og skyde. De 
øvrige havde stor glæde af det nye 
vindue ind til 15 meter banen til 
at se deres kammerater skyde. Så 
vi skal nok have pudset ruden. 
Efter 1000 skud og 3 timer drog 
de glade hjem med et sæt diplom-
skiver. 
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Som et led i skoleskydningen hav-
de de elever, der måtte ønske det, 
mulighed for at træne yderligere 2 
torsdage og derefter slutte af med 
at skyde en gældende skydning. 
Vi kunne derfor indsende resul-
tater af 3 hold af 4 elever til 
Frederiksborg amt. De 20 bedste 
hold fra hele amtet vil derefter 
blive inviteret til amtsfinalen. De 3 
hold vi indsendte fik en placering 
som nr. 42, 54 og 56. 

Michael Prætorius 

 

Juleafslutning på stadion 
 
Tirsdag d. 15. dec. afholdte vi jule-
afslutning som bød på 5 skud med 

luftriffel til en julekalender, hvor de 

enkelte ”låger” gav forskellige point, 
så var der billard trilleri og til sidst 
var der ”badminton” hvor fjerboldene 
gav forskellige point. 

 
 
Der var lagt op til at tilfældigheder 
fik frit spil og alle 25 gik op i det med 

stor iver. 
 

 
 
Vi afsluttede med et dejligt julebord 
og lidt til ganen samt kaffe. 

 
Resultater som gav lidt flasker blev: 
 

Nr. 1. Henrik Kirkebæk 
 
Nr.2  Erkki Søndergård 
 
Nr.3  Claus Stahnke  
 

Nr.4  Teddy Dahl 

 
Trøstpræmier til Osvald og Jørn i 
form af lidt chokolade. Hos Juniorer 
blev Sebastian nr. 1 og vandt et 
Backgammon spil. 
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Indkaldelse til generalforsamling. 
 
 

Mandag d. 22. februar 2010 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 formand 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  Henrik Kirkebæk og Ethan Ingholt 
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. februar 2010. 
 
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. februar 2010. 


