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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Vi har
mistet en
ildsjæl –
Ernst
Karlskov!
Læs
mindeordene på
side 3.

Dette blad indeholder girokort, som skal benyttes til betaling af
kontingent for 2013 og det skal betales senest d. 1. februar 2013.
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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. 2/2013 er
mandag den 11. marts 2013.

På nettet kan du finde bladet via
vores hjemmeside. Her finder du
bladet ca. 1 uge før, det ligger i din
postkasse.

Godt nytår
Efter en god efterårssæson på banerne i Nærum med stor aktivitet,
vil jeg gerne ønske alle skytter et
godt nytår.
Vi står foran en del organisatoriske
ændringer på landsplan, da vi skal
fusionere med DGI. Se mere på de
andre sider.
Bestyrelsen i DDS-Nordsjælland er
blevet skiftet kraftigt ud og det er
nu Dorthe Overgård, som afløste
Kristen Trap som formand, ligesom
der var udskiftninger på langdistance-, pistol- og næstformands
posterne.

Hjemmeside
www.skyttelaugetlyngby.dk

Mht. til Lyngby stadion er bygningerne, som husede vores skydebaner, nu endelig revet ned, og vi står
overfor et forår med mange møder
og planlægning af byggeriet, som
forhåbentlig skal danne grundlag
for et top moderne skydebaneanlæg. Vi har afleveret et stort oplæg
til kommunens forvaltning, som vi
håber, de behandler positivt, men
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statens anlægsstop kan iflg. Borgmesteren spænde ben for starten af
byggeriet. Der er desværre lange
udsigter til at vende tilbage til
Lyngby. Vi håber, at det gode
samarbejde med Rudersdal kommune og Søllerød skytteforening
kan fortsætte, selvom vi har meget
trange forhold.
Endnu en gang godt nytår.
John

Vi har mistet en ildsjæl igen
Ernst Karlskov døde i oktober
2012. Ernst var medlem af SKL i
over 25 år og var entusiastisk og
initiativrig til det sidste. Han har
været næstformand og som formand for pistolafdelingen fandt
han på ”År 2000 skydningen” og
arrangerede denne i flere år, hvor
skytter fra hele landet kom og skød
på stadion over en weekend.
Han skaffede det største antal børn
til skoleskydningerne, som man
nogensinde havde set. Faktisk så
mange at Vingsted ikke troede på
det og lavede reglerne for deltagelse
om. Ernst var også ham, der fik os
til at tage til Lönsboda i Sverige.
Her skød vi nat-terrænskydning.
Det har fortsat lige til i dag, hvor
en fast kerne af Lyngbyskytter
drager af sted til Sverige den første
weekend i oktober. Den tur vil vi
ikke undvære. Til det sidste ville
Ernst være med, men måtte melde
fra, da han skulle til undersøgelse.
Han døde kort efter.

Ernsts sidste store projekt blev
loppemarkedet ”Det Grå Marked” i
Buddinge. En ting han havde
drømt om i årevis blev en realitet.
Nu er vi en ildsjæl mindre.
Teddy
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior & Senior
Onsdag den 2/1
START på banerne i Nærum gevær og pistol
Ma d. 7/1 + On d. 9/1 + 15m gevær Luftstævne Tingbakke skolen Esrum
Fr d. 11 + Lø d. 12/1
Pistol (Leder: Claus Stahnke ) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Onsdag den 2/1
START på banerne i Nærum gevær og pistol
Lørdag den 26/1
Pistolstævne .22 og grov Ålholmskolen Hillerød
Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Lørdag den 5/1
Vinterterræn Gevær på Kalvebod
Lørdag den 2/2
Vinterterræn Gevær på Kalvebod
Lørdag den 2/3
Vinterterræn Gevær på 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
Klubmesterskab på gevær
For andet år i træk gjorde vi forsøget at afholde klubmesterskab på
gevær. Midt i oktober afholdt vi
derfor klubmesterskab på cal.22
gevær. Der blev til hele 6 deltagere,
3 børneskytter (BK) og 3 senior.
Klubmesterskabet gav følgende
resultat:
Salongevær BK-klasse:
1. Jacob Bøgh Thomsen
2. Nicolai Hechti
3. Herbert Grunkin

186p
182p
171p

Salongevær Senior:
1. John Mortensen
2. Michael Prætorius
3. Henrik Bech

167p
163p
159p

Sidst i november afholdte vi så
klubmesterskab på luftgevær. Her
var der lidt frafald af senior skytter,
så her var vi 3 BK skytter og 2
senior skytter. Så her blev
resultatet følgende:
Luftgevær BK-klasse:
1. Rasmus Prætorius
2. Jonas Flinker Keller
3. Nicolai Hechti

186p
182p
179p
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Luftgevær Senior:
1. John Mortensen
172p
2. Michael Prætorius
163p
Til vores juleafslutning kunne vi
derfor præmiere deltagerne i
klubmesterskabet´s deltagere.
Michael P

Juleafslutning 2012
Den 12. december sluttede vi året
med vores traditionsrige juleafslutning. John Mortensen bød velkommen og fortalte om aftenen´s program. Den første af aften´s udfordring var 10 spørgsmål til de kloge,
hvilket gav en udfordring til mange.
Derefter var vi inde og skyde luftgevær og til sidst var vi inde og
skyde med Nerf dart-guns. Pointens blev talt sammen, og vi kunne
spise den dejlige julefrokost.

Vi delte præmier ud for klubmesterskaber på gevær og for aftenens
skægskydning efter middagen. Vi
ønskede hinanden god jul og godt
nytår, og sluttede året på skydebanen.

Michael P

John Mortensen fylder 60 år
Vores ihærdige formand igennem
en del år John Mortensen fyldte 60
år den 29. december 2012.
John, du ønskes hjertelig tillykke
med dagen. Vi håber ikke, at dagen
eller det runde tal tog alt for hård
på dig. Du holder dig til stadighed
ung, men har på samme tid en
kæmpe erfaring vi alle nyder god
af. Vi glæder os til at se dig på
banen i det nye år.

Michael P
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Fusion
De Danske Skytteforeninger og
Danske Gymnastik og Idrætsforeninger skal pr. 1. januar 2013
fusionere. I kan læse nedenstående
som er hentet fra DDS’s hjemmeside pr. 1. december 2012.
Hvad det kommer til at betyde for
os, er endnu ikke helt klarlagt,
men da der i oplægget til forhandlingerne står, at kommunernes
hjemsted skal være de samme som
regionerne i DGI området, så betyder det nok, at vi fremover skal
tilhøre DDS-Storkøbenhavn og ikke
DDS-Nordsjælland. Det kan stadig
være muligt at deltage i konkurrencer i andre landsdele, men
hvordan det skal tolkes er ikke helt
klart. Om vi kan deltage i divisionskydninger og på hold i DDS-Nordsjælland er ikke endeligt belyst.
John

Følgende er ”sakset” fra SKYTTENS
hjemmeside
Fusionen mellem DDS og DGI er
en realitet fra årsskiftet.

foreningerne har et år til at forhandle sig på
plads. I den forbindelse bliver der nedsat en
Task Force gruppe, som kan rådgive og hjælpe
landsdelsforeningerne med at nå til enighed
med DGI's landsdele.
Skydebaneforeningen
lever

Danmark

Det ekstraordinære årsmøde godkendte lørdag
d. 1. dec. 2012 vedtægterne for det, der fra 1.
januar kommer til at hedde Skydebaneforeningen Danmark. 147 stemmer for, 7 imod var
resultatet. Skydebaneforeningen Danmark
samler alt det skydebanefaglige i en forening,
som alle skytteforeninger under DGI Skydning
automatisk bliver medlem af. Størstedelen af
DDS’ nuværende egenkapital bliver ført over i
foreningen, og det bliver fremover her foreningerne skal søge rådgivning og støtte i
forhold til udviklingen af deres skydebaner.
Fakta
om
Danmark

Skydebaneforening

Skydebaneforeningen Danmark samler alt det
skydebanefaglige i en forening, som alle skytteforeninger under DGI Skydning automatisk
bliver medlem af. Den får ansvaret for det praktiske omkring selve skydebanerne, det vil sige
rådgivning, lån /tilskud til skytteforeningerne og
udvikling af Vingsted Skydebaner. Skyttebutikken vil også være en del af foreningen.

Dagens højdepunkt opstod, da de 154 delegerede skulle stemme om fusionen, inden de
gik til frokost. Der var oprindeligt 155 delegerede, men en havde meldt forfald.
To sedler blev udfyldt, og stemmetællerne satte
sig sammen for at gøre boet op. Det blev et
overbevisende ja med stemmerne 140 for, 14
imod og én blank. Dermed bliver fusionen en
realitet pr. 1. januar 2013.

Størstedelen af DDS’ nuværende egenkapital
overgår direkte til skydebaneforeningen. Derudover vil der blive overført 10 millioner kroner
fra DGI til foreningen i 2014. Et beløb, som
trappes ned med en halv million om året,
således at den i 2023 får 5 millioner kroner.
Herefter vil DGI hvert år overføre 5 millioner
kroner (pristalsreguleret) til foreningen.

På landsplan slås administrationen sammen
med DGI pr. 1. januar 2013, mens landsdels-

Der var i forhandlingen oprindeligt lagt op til, at
det skydebanerne og økonomien omkring dem
skulle skilles ud i en fond. Men det viste sig af
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skattemæssige hensyn at være uhensigtsmæssigt. Eksterne rådgivere har undersøgt
mulighederne og anbefalet en foreningsmodel,
da den viste sig at være det bedste bud i
forhold til struktur og økonomi. Foreningen skal
have generalforsamling hvert år, hvor alle
medlemsforeningerne har ret til at deltage.
Ledelsen af Skydebaneforeningen Danmark
kommer til at blive udgjort af fem personer: Tre
udpeget af Landsudvalget for skydning, én
udpeget af DGI’s hovedbestyrelse og én udpeget af medlemsforeningerne på generalforsamlingen.

EM på hjemmebane i 2013
Kom og vær med!
I slutningen af februar 2013 afholder Dansk Skytte Union EM i
Luftpistol & Luftriffel, hvor der
kommer op mod 1000 deltagere,
delegerede og officials fra omkring
40 nationer. EM afholdes i Odense
Congress Centers imponerende
rammer fra den 25. februar til den
3. marts 2013. Det bliver det
største skydesportsstævne i Dansk
Skytte Unions historie, og en af de
største
sportsbegivenheder
på
dansk jord i 2013.
Action på 94 elektroniske baner
Stadium Arena Fyn og Hal A i
Odense Congress Center forvandles
til et fuldt udstyret skydeanlæg
med 94 elektroniske baner i alt.
Udenom opbygges udstillings- og
salgsområder, caféer og aktivitetszoner, hvor børn og voksne kan
deltage i konkurrencer og prøve
sjove sideevents.

Side 7
Kom helt tæt på Europas bedste
skytter - og hep på de danske
skytter!
Billetsalget starter den 10. december kl. 10.00 på
www.billetboxen.dk. Du kan købe
dagsbilletter og partoutkort til alle
fire dage.
Fredag den 1. og lørdag den 2.
marts kommer DR og laver TV-produktioner fra finalerne, så her håber vi på fyldte tribuner, god stemning og masser af støtte til de
danske skytter.
Køb din billet senest den 31.
december 2012 og få rabat
Frem til 31. december kører vi en
kampagne med særpriser på alle
billetter.
Tirsdag 26. februar er der gratis
adgang for alle til AIR 50-konkurrence (kl. 16.30) og Åbningsceremoni (kl. 17.45). Der er gratis entré
for børn under 12 år alle dage.
Gå direkte til billetsalget her:
http://www.billetboxen.dk/event.p
hp?id=487
Se programmet og følg med i
nyheder om EM 2013 på
www.ech2013.dk og på
www.facebook.com/ech2013
Vi ses i Odense!
Med venlig hilsen,
Organisationskomitéen for
2013 EM i Luftpistol & Luftriffel
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Indkaldelse til generalforsamling.
Mandag d. 11. februar 2013 kl. 19.30
Lyngby Stadion, Forhuset ved Lyngby Hallen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens
beretning
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af kasserer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Henrik Bech,
Michael Prætorius og Claus Stahnke.
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. 2013.
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. 4. februar 2013

