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50 m banen på stadion er lukket indtil videre
Der er fundet
skimmelsvamp på
banen.
Læs mere side 3!
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Bestyrelsen

Side 2
Her finder du også en elektronisk
udgave af bladet. Ofte er det tilgængeligt 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. 2/2011 er
søndag den 13. marts 2011.

Godt Nytår

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

År 2010 er netop slut og jeg vil her
give et par bemærkninger for året.
Men som du kan se på sidste side
er der snart generalforsamling,
hvor du kan få mange flere information om 2010. Ventilationsprojektet på 50 meter banen er rigtigt
langt fremme og der har været
mange besværligheder og møder
med kommunen, skydebanesagkyndig og politiet. Henrik Fried fra
kommune har forhandlet med byggemyndighederne samt indhentet
tilbud fra de håndværkere, der forestår det store projekt, alt sammen
på baggrund af Sven Probst’ tegninger. Vi forventer at det budgetterede projekt på 350.000 kr. er
færdigt indenfor de næste 2-4 uger.
Vi skal selv udføre opsætning af ny
gummimembran ved kuglefanget,
for at vi kan få tilladelse til at
skyde med kappeklædt. Derudover
skal vi udføre maler opgaver til
sidst.
Vi har indkøbt en ny luft kompressor for 18.400 kr. til erstatning
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for den gamle, som ikke kunne
holde ”pusten” længere.

Side 3
flere konkurrencer, så vi stadig kan
prale af skyttelauget.
Jeg vil til sidst ønske alle skytter og
jeres familier et godt nytår.
John

Sidste nyt om 50 meter
banen
Der er desværre konstateret skimmelsvamp på 50 meter banen i
forbindelse med vores ventilationsprojekt. Det er fundet i kanaler ved
gulvet og der er mistanke om andre
steder. Nu gik det ellers lige så godt
med ventilationskanalerne, el-arbejdet og der var gang i opsætning
af ekstra armering ved lysstofrør og
inddækninger, - så det er ØV.
Myndighederne har derfor besluttet
at
Vi har også købt en meget lidt
brugt Anshütz salonriffel af et
medlem, der ikke skyder mere.
På konkurrencefronten halter det
jo som sædvanlig noget med deltagelsen. Men vi har da markeret
os fint både på terrængevær og terrænpistol siden. Det blev da også
til 1. pladser til Jørgen og Jens i
henholdsvis veteran og kl. 1 ved
amtsmesterskabet. Vi har haft et
hold i Sverige til ”dansker skyttningen” og der blev hentet rigtigt
mange præmier med hjem.
Det blev til to terrænnåle i 2010:
Søren Tolstrup på gevær og Jørgen
Clemens på pistol.
Jeg håber, at der i det nye år vil
komme mere gang i grovskydningen, bare I ikke glemmer vores luftog salonskydninger. Kom nu ud til

50 m
BANEN
ER
LUKKET
INDTIL
VIDERE
og projektet stoppet.
John
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00
Torsdag d. 6/1
Første skydedag efter nytår.
Torsdag d. 31/3
Klubmesterskab på Gevær 15m luft
Torsdag d. 7/4
Klubmesterskab på Gevær 15m cal.22
Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30
Torsdag d. 6/1
Første skydedag efter nytår.
Fredag d. 25/2
Kl. 18-21 - Nordsjællandsmesterskab 2011
Lørdag d. 26/2
Kl. 9-15 - Nordsjællandsmesterskab 2011
Ma-On d. 28/2-2/3
Kl. 18-21 - Nordsjællandsmesterskab 2011
Torsdag d. 31/3
Klubmesterskab på Gevær 15m luft
Torsdag d. 7/4
Klubmesterskab på Gevær 15m cal.22
Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Ethan Ingholt)
Sø-Sø d. 9-16/1
Gundsø Cup 2011 - Gundsølillehallen
Sø+Ti-On d. 23+25-26/1 Pistolstævne .22 - Stenløse skf.
To-Ma d.27-31/1
Stenløse åben - Stenløse skf.
Lø-Sø d. 29-30/1
Pistolstævne -Hillerød skf.
Lø-Sø d. 26-27/2
DDS-NSJ mesterskab
Fr-Sø d. 25-27/3
DM 15m - Vingsted
Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk)
Lørdag d. 8/1-11
Vinterterræn for gevær på Kalvebod
Lørdag d. 5/2
Vinterterræn - Kalvebod
Lørdag d. 5/3
Vinterterræn - Kalvebod
Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk)
Sø-Sø d. 9-16/1
Gundsø Cup 2011 - Gundsølillehallen
Ma+Fr d17+21/1
Storstrømskydning - Ornebjerg/Næstev skf
Ti-Sø d. 1-6/2
Stenløse åben Stenløse skf.
Fr-Sø d. 11-13/3
DM 15m BK+JUN Vingsted
Sø-Ti d. 1-3/4
DM 15m SEN Vingsted
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.
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HUSK at gå ind på vores hjemmeside www.skyttelaugetlyngby.dk

Med dette blad er der udsendt
girokort – HUSK de skal betales
inden d. 1. februar 2011
Nordsjællandsmesterskab
2011 gevær
DDS Nordsjælland afholder igen i
år Nordsjællandsmesterskab på
gevær 15m på Ålholmskolen i Hillerød. Her er alle tiders mulighed
for at komme ud at skyde. Der bliver skudt hovedskydning og mesterskab på både cal.22 og luft i alle klasser. Vi har i mange år deltaget, hvilket vi også vil forsøge i
år. Der skydes på følgende datoér:
Fredag
Lørdag
Mandag
Tirsdag &
18-21

25. februar Kl. 18-21
26. februar Kl. 09-15
28. februar Kl. 18-21
onsdag 1.-2. marts Kl.

Information om tilmelding sker på
vores bane.
Michael P.

150 års Jubilæumsstævne
DDS afholder et stort jubilæumsstævne primær i Vingsted, men
der vil også være geværterrænskydninger i Ulfborg, Karup og
Borris d. 3.- 5. juli.

Pistol terræn vil foregå 3.-4. juli i
Vingsted og der vil være mulighed
for alle 4 pistoldiscipliner.
Planlæg allerede nu sommerferien
til denne store fest, som afholdes
fra 2. til 10. juli.
Der er løbende information på
www.skytten.dk

Juleafslutning
SKL afholdt juleafslutning d. 14.
december i skydekælderen på
stadion, hvor der blev konkurreret
i skydning med luftgevær til en
meget sort skive. Vi trillede også
lidt billard kugler hvor de helst
skulle stoppe indenfor de felter
der gav flest point. Den sidste
disciplin var pilekast til forskellige
områder på ”nissemanden”. Alle
gik til opgaverne med stor iver, og
vi afsluttede en hyggelig aften med
lidt julemad og kaffe.
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DDS-Nordsjælland
mesterskab pistol
Pistolmesterskab afholdes i cal.
22 samt luft i dagene 26. + 27.
februar. Det er desværre ikke
oplyst hvilken skydebane, det skal
afholdes
på
ved
redaktions
deadline, så se på hjemmesiden
eller opslag på stadion.
Følgende seniorer fik præmier:
1. Erkki Søndergaard 110 point
2. Allan Paludan
108 point
3. Henrik Bech
105 point
trøstepræmien gik til Jørn Snogdahl. Hos juniorerne var der
præmie til Sebastian Fich med 62
point.

Klubmesterskab på 15m
gevær
Vi forsøger igen i år at afholde
klubmesterskab på 15m gevær. I
år holder vi det også på luft. Kom
og vær med den 31. marts på
banerne på stadion. På cal.22
afholder vi klubmesterskab den 7.
april.
Michael Prætorius

Gode råd om bly
og skydebaner

John

DDS har udsendt en folder og en
plakat om de problemer, der er
omkring blyforureningen på en
skydebane.
De giver følgende gode råd:
• Efter skydningen
- grundig
vask af hænder og ansigt
• Madvarer og skydning er en
dårlig kombination
• Gør en indsats med udsugning
og rengøring
Men det er først og fremmest op til
dig selv
Du kan læse hele pjecen på
www.skytten.dk
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Følgende er fra DDS’ hjemmeside:
Vask hænder, når du har været på
skydebanen. DDS’ flerårige fokus på bly
intensiveres: folder og plakat på vej med
gode råd til skytter og foreninger
Når du lader dit våben, kan berøringen
af patronerne give dig blystøv på
fingrene. Og tager du bagefter en smøg
eller drikker en kop kaffe, risikerer du at
få bly ind i kroppen. Der er derfor god
grund til at vaske hænderne efter du har
været inde på skydebanen. Det er ét af
de gode råd, som du kan finde i en folder,
som DDS om kort tid sender i trykken.
Den fortæller om bly og skydebaner, og
der sættes også fokus på vigtigheden af
at ventilationsanlægget fungerer korrekt
og at rengøringen sættes i system.
Folderen suppleres med en plakat til at
hænge op i skytteforeningen. - Vi mener
ikke, at der er et kæmpeproblem - og ved
omtanke og bevidst adfærd, vil
foreningen og medlemmerne nemt
kunne minimere risikoen, fortæller DDS’
næstformand Leif N. Bay, som også er
formand for Skydebaneudvalget. Folder
og plakat tager fat på 3 områder:
Personlig hygiejne, Ventilation og
Rengøring.
Derfor er bly farligt
Udover bly fra berøring af patroner, så
kommer der blygasser ud ad piben når
skuddet affyres. Det er derfor, at et effektivt ventilationsanlæg er så vigtigt.
Bly kommer ind i kroppen ved at vi indånder eller spiser det, og især børn kan
påvirkes eksempelvis ved at det går ud
over indlæringen. For voksne kan det
føre til forhøjet blodtryk og nyreskader.

Side 7
Lægerne understreger, at skytter normalt
opholder sig relativ kort på en skydebane
og derfor er risikoen mindre end hvis det
havde været en arbejdsplads med 8 timer daglig. Derfor bruges bly i patroner
En patron uden bly er utænkelig ind til
videre: Blyet giver tyngde og er derfor
vigtig for skuddets præcision. Der har
været lavet forsøg med andre materialer
uden at det er lykkedes at finde et brugbart alternativ.
Det gør DDS
DDS satte for mange år siden fokus på bly
på skydebaner. Eksempelvis ved krav om
effektive ventilationsanlæg; en ting som
er en forudsætning for at få lån og tilskud. DDS har også fået foretaget en pilotundersøgelse på en skydebane, og den
viser, at blyet flyttes rundt: Der blev eksempelvis fundet blystøv på kaffekandens håndtag og gulvet i opholdsrummet.
På www.skytten.dk samler vi alle informationer om bly og skydebaner under
menupunktet »Skydebaner« i den
vandrette menu.
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Indkaldelse til generalforsamling
Mandag d. 21. februar 2011 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,
Michael Prætorius og Henrik Bech
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisorer
10. Valg af revisorsuppleanter
11. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være
formanden i hænde inden d. 1. februar 2011
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. 18. februar 2011.

