Nr. 1. januar kvartal 2014

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Juletræerne stod for skud!

Husk at betale årets kontingent – girokort inde i bladet!
Sidste frist for betaling er den 1. februar 2014.
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Bestyrelsen
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Deadline for nr. 2/2014 er
mandag den 17. marts 2014.

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

Godt Nytår
Året 2013 blev et travlt år for bestyrelsen i SKL.
Den daglige ”pasning” af kassen om
onsdagen er kommet til at køre fint
med inddragelse af Jakob, ligesom
der er blevet uddannet fire nye pistolinstruktører til at tage sig af
både nye og gamle medlemmer. Vi
har en udfordring på geværsiden, da
vi kun er to instruktører, som har
rigeligt at gøre inde på banerne. Der
mangler nogle, som kan tage sig af
skytterne i opholdslokalet, når der
skal tælles point og snakkes generelt om, hvordan det er gået.

Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året i 150 eksemplarer.

Vi har udarbejdet materiale til kommunens store projekt ”Lyngby
Idrætsby”, ligesom vi har deltaget i
flere møder om vores nye skydebane
på Lyngby stadion. Vi har stor tiltro
til det fantastiske projekt, som kommer til at indeholde to 25 meter
lokaler med hver 10 baner – alle
med elektronisk markering. Der bliver et godt opholdslokale, boksrum,
værksted og depotrum. Vi forventer,
at vi snart skal i gang med detailprojektering, så det bliver et travlt
forår at se frem til.

Skytten nr. 1, januar kvartal 2014
Vi har i 2013 investeret i en cal.22
revolver, en pistol og et Anshütz
links gevær, så der er nu rig mulighed for at komme på banerne i
Nærum, så de nye våben kan prøves.
Generalforsamling
afholdes
på
Lyngby Stadion d. 17/2 2014 hvor
du kan høre meget mere om de nye
skydebaner og andre generelle sager
fra 2013.
Jeg ønsker alle skytter og deres
familier et godt Nytår.
John

Klubmesterskab på Gevær
Som I kan læse i kalenderen afholder vi klubmesterskab her i starten af
året. Nærmere bestemt sker det den
5. februar for cal.22 gevær, og den
5. marts for luftgevær. Vi skyder i de
klasser, der er deltagere til. Men
hvordan er det nu med de her klasser.
For at starte med børneskytterne,
eller i daglig omtale BK. Så er man
børneskytte i vintersæsonen 2013/
2014 når man er fødet i år 2000
eller senere. Når man er BK skytte
må men skyde med anlæg (trefod) og
albuestøtte.
Når man er født i 1997 til og med
1999, er man junior skytte eller
JUN i daglig tale. Her må man skyde
enten med anlæg (trefod) eller albuestøtte.
Er man født i 1996 til og med 1994
er man ungdomsskytte, eller UNG i
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daglig tale. Her skyder man frit stående, uden brug af anlæg. Der
skydes her ligesom seniorskytter,
men i sin egen klasse.
Seniorskytte eller SEN i daglig tale,
er man, når man er født i 1959 til og
med 1993. Her skyder man frit
stående, uden anlæg.
Når man er født i 1958 eller tidligere
er man veteran, eller VET i daglig
tale. Her må man skyde enten
fritstående med anlæg (trefod) eller
albuestøtte. Det er også tilladt at
skyde med rem som supplement til
enten med anlæg eller albuestøtte.
Disse aldersgrænser er gældende
for denne vintersæson. Når vi så
starter på næste sæson efter sommerpausen, er der lagt et år på alle
aldersgrænser.
Men nok om aldersgrænser, kom
ned og skyd klubmesterskab.
Michael P

Nordsjællandsmesterskab
gevær
Torsdag til lørdag d. 21.- 24. februar
er der Nordsjællandsmesterskab på
Ålholmskolen i Hillerød. Der skydes
i alle klasser både med luftgevær og
cal.22 riffel. Jeg håber, at der er
rigtig mange som stiller op til denne
konkurrence og viser ”flaget”. Vi
aftaler nærmere, hvilken dag vi skal
reservere baner i Hillerød.
John
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior & Senior
Onsdag d. 5/2
Klubmesterskab 15m Gevær Cal.22
Fr-Ma d. 21-24/2
Nordsjællandsmesterskab luft og .22 gevær i
Hillerød
Onsdag d. 5/3
Klubmesterskab 15m Gevær Luft
Pistol (Leder: Claus Stahnke ) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Torsdag d. 9/1
Pistol divisionturnering i Værløse
Torsdag d. 23/1
Pistol divisionturnering i Nærum
Lø-Sø d. 25-26/1
Pistolstævne i Hillerød Ålholmskolen
.22+luft+grov
Mandag d. 3/2
Pistol divisionturnering i Frederikssund
Onsdag d. 19/2
Klubmesterskal 15m Pistol Cal.22
Onsdag d. 26/2
Klubmesterskab 15m Pistol Luft
Xx - februar
Pistol divisionturnering FINALE og
Nordsjællands mesterskab
Onsdag d. 12/3
Klubmesterskab 15m Pistol Grov
Onsdag d. 19/3
Klubmesterskab 15m Pistol Sekund
Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Følg med på nedenstående internet sider
Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk)
Følg med på nedenstående internet sider
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.

Se mere på www.skyttelaugetlyngby.dk
Eller på Facebook /Skyttelauget Kgs. Lyngby
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Våbeneftersyn
Vi afholdte over to dage våbeneftersyn på alle medlemmers og foreningens våben. Der var et meget
fint fremmøde og våbenkontrolanterne Bjørn Christensen og Carsten
Bønnelykke var de strenge og sagkyndige, som gav flere gode råd ang.
rensning og justering. Alle medlemmernes våben stemte overens med
tilladelserne og kun ét af foreningens våben kunne ikke godkendes
pga. af for lille aftræksvægt. Formanden sad for bordenden og styrede medlemmer, våben og tilladelserne, som var det en sand fornøjelse.

Juleafslutning 2013 blev et
tilløbsstykke
Juleafslutningen blev en succes
med 35 deltagere, konkurrencer og
masser af julemad.

Formanden

Der blev stødt og trillet kugler – og
der blev skudt efter julepynten. Det
var dog kun julepynten på skydeskiverne. Der var 1 point for hjerterne, 2 points for stjernen og 3 points for kuglerne. Topscoren var
Henrik B. med 14 – super flot, når
man kun havde 5 skud. Nogle af
pistolskytterne klagede over, at et
luftgevær også kun behøvede luft for
at gå af – men undskyldninger er
der jo altid nok af – når man ikke
rammer. For at vinde samlet skulle
man også kunne spille jule Billard
og Jule Boccia. I billard og boccia
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havde de voksne 3 stød/kast og
børnene 5. Resultatet blev som
følger:
Voksne:
Erkki
43
Rasmus P. B.
39
Henrik B.
34
Johnny Lundstrøm 33
John M.
31
Børn:
Noah B
31
Anders
28
Alexander S. I.
23
Mads D
23
David B
22
Laveste score var 6 points. 8 scorede under 15 points.
Der var præmier til vinderne og til
laveste score.

I et skud flyver kuglen afsted – men
som formanden viste – var det mere
en ”slowhand”, der skulle til for at få
points i boccia.
Formanden takkede for det flotte
fremmøde og håbede, at den kommende generalforsamling (se bagsiden) ville blive lige så velbesøgt.
John I

Lönsboda 2013
Tilbage i september bliver jeg opfordret til at deltage i ikke bare
Dansktræffen Lönsboda for første
gang, men min første terrænskydning i det hele taget. Det blev en
førstegangs oplevelse der vil blive
husket.
Vi er fem deltagere i år, og vi mødes
i tolden i Malmø hvor våben bliver
checket ind af tolderen. Så går turen
ellers et par timer i retning mod
Växjö, hvor vi til sidst ender i en
skovlysning ved Hjärtasjön. Her
ligger en lejrskole, som er vores for
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weekenden. Vi indtager vores logi,
får noget aftensmad, og så står den
på lejrbålshygge til ud på de små
timer.
Lørdag formiddag møder vi i skytteklubben, nogen friskere and andre på dette tidspunkt. Vi er alle
tilmeldt .22, revolver og grov, så der
skal gås 6 runder – 3 dag og 3 nat.
Terrænskydning i Sverige er lige til,
altid stående, med skiftende eneller tohåndsfatning. Revolver og
grov med enhåndsfatning er de baner, der viser sig mest udfordrende,
men det er sådan, man gør her.
Inden natskydningen tager vi hjem
til hytten, og holder flæskestegstraditionen ved lige, så vi er mætte
og klar til en aften i skoven. Ud over
at natskydningen er rigtig hyggelig,
er den også krydret med lidt lyseffekter, der gør den lidt mere spændende. Dagen gik på hæld med en
præmieuddeling, der sendte SKL
hjem med en lille favnfuld medaljer
og pokaler. Der var mange gode
placeringer både individuelt og i
holdkonkurrencen – ingen nævnt,
ingen glemt.
Søndagen blev brugt på at rydde op
efter os, og så lige generel hygge i
solen nogen timer inden vi vendte
næsen hjemad. Det er helt sikkert,
at jeg vil forsøge at holde denne
weekend fri i kalenderen 2014. Det
kan kun anbefales at tage med til
Lönsboda. Alle er velkomne og vi gør
det for hyggens skyld.
Jakob Vels

Side 7

Skytten nr. 1, januar kvartal 2014

Side 8

Indkaldelse til generalforsamling.
Mandag d. 17. februar 2014 kl. 19.30
Lyngby Stadion, Lokale 3. t.v. ved cafeteria – indgang ved svømmehal
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Indkomne forslag - Vedtægtsændring (se andet steds)
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.
2014
NB!
Foreningen vil efter generalforsamlingen byde på to stk. smørrebrød og en
øl/vand - gratis.
Men det er kun til dem, som har tilmeldt sig til formanden senest d. 12.
februar 2014.
Vedtægtsændring.
I forbindelse med fusion af DDS-Nordsjælland til DGI Nordsjælland, foreslår
bestyrelsen følgende:
§1. DDS-Nordsjælland ændres til DGI Nordsjælland og DDS (De Danske
Skytteforeninger) ændres til DGI Skydning.
§12. DDS-Nordsjælland ændres til DGI Nordsjælland.

