Nr. 1. januar kvartal 2012

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

SKL udelukket fra banerne i Nærum!!!
Vi må desværre meddele, at vi er udelukket fra at benytte banerne på
Rundforbi Stadion, efter ordre fra idrætsinspektøren og formanden for
Søllerød skytteforening.
Årsagen er, at ”lyngby-skytterne” (firmaskytter,
hjemmeværn, garderforening, marineforening og
SKL) har misligholdt aftalerne om rengøring samt
overtrådt sikkerhedsbestemmelserne. Vi fik meddelelsen lige før jul og vi har haft en del korrespondancen mellem de forskellige formænd og vi håber
snarest få løst problemerne.
Dvs. banerne er LUKKET om onsdagen indtil
videre.
Følg med på hjemmesiden:
www.skyttelaugetlyngby.dk eller ring til undertegnede for at høre nyt om sagen.
Trods disse kedelige oplysninger ønskes alle et
GODT Nytår.
John Mortensen

Skytten nr. 1, januar kvartal 2012

Bestyrelsen

Side 2

Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året i 175 eksemplarer.
Deadline for nr. 2/2012 er
mandag den 12. marts 2012.

Godt nytår!
Året 2011 har været præget af et
meget turbulent vinter og forår,
med de store problemer, som vi
kom ud i, da der blev konstateret
skimmelsvamp og blyforurening på
Lyngby stadion. Vi har brugt
mange timer på at få en aftale på
plads med Rundforbi stadion om
brug af banerne i Nærum. LyngbyTaarbæk kommune har været
meget forstående og de har hjulpet
ikke kun os, men også de andre
brugere af banerne til at få flyttet
vores våbenskabe og div. udstyr til
Nærum. Vi har haft et godt samarbejde med idrætsinspektøren i
Nærum og et møde med Søllerød
skytteforenings bestyrelse og repræsentanter fra de andre ”Lyngby
foreninger” i foråret. Det var yderst
positivt, og vi har følt os velkomne.

Hjemmeside
www.skyttelaugetlyngby.dk
Her finder du også en elektronisk
udgave af bladet. Ofte er det tilgængeligt en uge, før du har bladet
med posten.

Som i kan se på forsiden er vi udelukket fra brugen af banerne i Nærum. Vi står meget undrende over
den drastiske beslutning som formanden for Søllerød skf. og idrætsinspektøren har taget. Aftalen fra
vores første møde om straks at give
besked, når noget ikke er som
forventet, er desværre ikke sket. Vi
vil først i januar afholde et møde,
hvor vi får problemerne belyst og

Skytten nr. 1, januar kvartal 2012
forhåbentlig finder vi en løsning på
vores situation.
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På det skydemæssige har det være
lidt stille, og som jeg tidligere har
nævnt, er der alt for få som deltager i konkurrencerne, - det skal
der gøres noget ved i 2012. De der
deltager skal bestemt roses for indsatsen og der er da også kommet
nogle præmier i hus.

skaber. Resultatlisten blev lidt
tynd, men vi skal jo starte et sted:
15m Gevær
Senior:
176p. Steen L.-Lang
167p. John Mortensen
159p. Henrik Bech
156p. Michael Prætorius
BK:
177p. Theis
171p. Herbert

Vi har besluttet at indkøbe to stk.
Izhmash cal. 22 rifler, så vi kan
deltage i de stævner med faldmål
og biatlon, der arrangeres. Så nu er
der ingen undskyldning for ikke at
komme i form, når man er medlem
af en skytteforening.

15m Gevær luft
Senior:
156p. John Mortensen
127p. Michael Prætorius
BK:
132p. Herbert.
Michael Prætorius

Nordsjællandsmesterskab
på 15m Gevær cal. 22 og
Luft
Ved generalforsamling der afholdes
på Lyngby Stadion, kan du få
mange flere detaljer, hvordan året
er gået i SKL.
Jeg vil gerne ønske alle skytter og
deres familier et godt nytår.
John Mortensen.

Klubmesterskab på Gevær
cal. 22 og Luft
Da vi nu er blevet etableret på
Rundforbi stadion har der været tid
igen at afholde klubmesterskab på
Gevær. Derfor blev der på to datoer
i november skudt til de to mester-

Igen i år afholdes der Nordsjællandsmesterskab på Ålholmskolen i
Hillerød. Vi var desværre ikke med
sidste år pga. vores midlertige nedlukning på Lyngby stadion. Men vi
vil prøve at arrangere deltagelse i
2012. Der skydes på følgende
datoer:
Fredag 24. februar Kl. 18-21
Lørdag 25. februar Kl. 09-15
Mandag 27. februar, tirsdag 28.
februar, onsdag 29. februar Kl. 1821.
Der skydes på skydebanerne hos
Hillerød Skytteforening på Hillerød
Vest Skolen, Ålholm, Teglværksvej
19, 3400 Hillerød.
Michael Prætorius
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior & Senior
Onsdag d. 4/1
Første skydedag efter nytår
On-Ma d. 4-9/1
15 m Luftriffel stævne, Esrum Skytteforening
On-Ma d. 11-16/1
15 m ranglistestævne, Helsinge S&I og Esrum
Skytteforening
Fr-Sø d. 10-12/2
Ø-stævne, Kirke Hyllinge Skytteforening
Fr-On 24-29/2
Nordsjællandsmesterskab 2012 / Ålholmskolen
Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Ethan Ingholt)
Lø-Sø d. 28-29/1
15 m std. pistolstævne Ålholmskolen Hillerød
Tirsdag d. 31/1 +
Ø-stævne 15m cal. 22+luft gevær og pistol (flere
To-Sø d. 2-12/2
steder)
Søndag d. 15/4
Pistolterræn Kulsbjerg
Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk)
Lørdag d. 7/1
Vinterterrænskydning, Kalvebod
Lørdag d. 4/2
Vinterterrænskydning, Kalvebod
Lørdag d. 3/3
Vinterterrænskydning, Kalvebod
Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk)
Vil du skyde på Hanebjerg så kan 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/index.htm eller på
http://www.skytten.dk/ - en landsdækkende aktivitetskalender.

HUSK at gå ind på vores hjemmeside www.skyttelaugetlyngby.dk

Med dette blad er der også
girokort for kontingent 2012.
Husk at betale inden d. 1. feb.
2012
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”Sakset fra DDS’ hjemmeside”

Derimod er vi ikke i tvivl om, at man
husker at isætte sikkerhedspløkken,
når skydningen er overstået og standpladsen forlades, hvilket er særdeles
positivt.

Pistolskytter: Brug
sikkerhedspløkken
korrekt
DDS’ Pistoludvalg har konstateret tvivl
om, hvordan man korrekt anvender
sikkerhedspløkken. Derfor mener vi,
at der er behov for at præcisere
reglerne på både bane og terræn, så
brugen er korrekt og sikkerheden
højest mulig.

Terræn
På terræn er problemstillingen lidt
anderledes og så alligevel ikke. Det er
konstateret, at mange skytter efterlader sikkerhedspløkken i tasken ved
klarlinjen, og det er der umiddelbart
intet problem i.

Bane
Når vi skyder eksempelvis DM på
banerne i Vingsted er ingen i tvivl om,
at sikkerhedspløkken skal være isat,
når der befinder sig folk i fareområdet:
Det vil sige under skiveskift, hvor
hjælpere er nede på banen – dette
kommanderes og kontrolleres af
banekommandøren. Anderledes stiller
det sig i foreningerne, idet man ikke
alle steder husker pløkken, når der
markeres serier. Men her gælder
nøjagtigt de samme regler, jvf.
Skyttebogens kap. 1 – Sikkerhedsbestemmelser.

Problemet opstår først, når stationschefen skal kontrollere våbnet.
Han/hun skal både kontrollere, at
kammeret er tomt, og at sikkerhedspløkken er isat, jf. samme kapitel
under ”Forhold vedrørende terrænskydning pkt. A”: ”Ingen skytte må
forlade sin standplads, før stationschefen eller dennes hjælper har kontrolleret, at våbnet er afladt og tomt,
og at magasinet er taget ud, og magasin/tromle ligeledes er uden patroner,
og skytten har isat sikkerhedspløk”.
Det siger sig selv, at såfremt man har
efterladt sikkerhedspløkken ved klarlinjen, ja så må man jo forlade standpladsen, før man kan isætte den, og
det må man ikke! Stationschefen skal
altid se at sikkerhedspløkken er isat,
så derfor skal pløkken med hen til
skydelinjen.

Følgende bestemmelser skal altid
overholdes (pkt. k.): ”Er der personer i
fareområdet skal pistolen være afladt
og isat sikkerhedspløk. Du må ikke
røre våbnet før banekommandøren
giver tilladelse hertil”. Dette gælder
naturligvis både når skytterne selv
markerer, og når banekommandøren
markerer. Når skytterne selv markerer, forlader man jo standpladsen, og
så skal man også huske kapitel 1 f.:
”Forlades standpladsen midlertidigt,
og våbnet forbliver på standpladsen,
skal sikkerhedspløkken være isat
våbnet”

Husk: Overhold altid sikkerhedsbestemmelserne, det er i alles interesse.
Læs dem igennem en gang imellem i hvert fald som minimum, når den nye
udgave af Skyttebogen udkommer
hvert år til oktober.
Skrevet af Henrik S. Møller, DDS'
pistoludvalg 01-11-2011
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Aktivitetskontingent for
brugen af banerne på
Hanebjerg.

Tirsdage kl. 18-21 i den faste
træningsperiode
dog
kun
skudafgift 0,75 kr.
Enkeltskytter uden sæsonkort

Aktivitetskontingent for fast
træning:
50m bane: 800 kr. for et afsnit á 5
baner pr. sæson.
200m bane og 300m bane: 800 kr.
á 5 baner pr. sæson + skudafgift
0,75 kr.
Tirsdage kl. 18-21 i den faste
træningsperiode
dog
kun
skudafgift 0,75 kr.
25m bane: 1000 kr. for et afsnit
(10 baner) pr. sæson.
Terræntræningsplads (Hullet): 800
kr. pr. sæson.
Enkeltskytter, som er medlem
af en forening under DDS
Nordsjælland,
kan
indløse
sæsonkort til banerne:
Sæsonkort pr. år 400
aktivitetskontingent
nedenstående inddeling.

kr.

i
pr.

1. 50, 200 og 300m baner
(riffelskydning) + skudafgift 0,75
kr. på 200/300 m
2. 25, 50 m baner og ”Hullet”
(pistolskydning)
Ved brug af 200m og 300m bane:

50 m.: 20 kr. pr. standplads pr.
påbegyndte 2. time.
200 og 300m.: 50 kr.
standplads samt 0,75 kr.
skud.

pr.
pr.

25 m.: 20 kr. pr. standplads pr.
påbegyndte 3. time.
100m.: 50 kr. pr. gang.
Hullet: 50 kr. pr. gang.
Der
skal
selv
medbringes
indstiksskiver/plaster, på baner
hvor der ikke er selvmarkerende
skiver. Ved brug af Hullet skal der
medbringes skiver.
John

Juleafslutning
Vi afholdt juleafslutning i skydekælderen på Rundforbi stadion
midt i december og der var en god
tilslutning. Vi konkurrerede på en
rigtig fin juleskive hvor det der gav
flest point, en Bambi, var umulig
af se. Nogle satsede helt vildt, bl.a.
formanden, men desværre forgæves.
Vi trillede også kugler på billardet
og skød efter skiver med pile, så
mulighederne for at få mange
point var absolut til stede.
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Nærum og det hyggelige samvær
med skytter og familier afsluttedes
med Hannes dejlige Sarah Bernhardt kager.
Resultaterne blev:

Vi fik efterfølgende en del god
julemad fra Keyone cafeteriet i

Junior:
Rasmus Prætorius 42 p
Senior:
Steen Aabech 66p.
Sven Probst 57 p.
Henrik Bech 53 p.
Stina Vels (trøstep.)
John
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Indkaldelse til generalforsamling.
Mandag d. 20. februar 2012 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. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde
inden d. 1. 2. 2012.
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. 15. februar 2012

