Nr. 1. januar kvartal 2015

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Juleafslutningen blev til mysteriet om mandlen, der
forsvandt – Læs mere på side 6

Sammen med dette blad er der et girokort for
kontingent 2015, som bedes betalt inden
d. 1. februar 2015.
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Bestyrelsen

Side 2

Deadline for nr. 2/2015 er
mandag den 16. 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

Hjemmeside
www.skyttelaugetlyngby.dk

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

SKL har haft et godt og travlt år med
fine resultater og ikke mindst meget
planlægning og mødeaktivitet ang.
vores nye skydebane på Lyngby stadion.
Vi har som bekendt fået en Danmarksmester, som får tildelt en erindringsgave af Lyngby-Taarbæk kommune
ved en højtidelighed i Lyngby hallen d.
9. marts 2015. Tillykke til Claus.
Pistolskytterne klarer sig fint i divisionsturneringen, hvor vi stiller med to
hold. Det er glædeligt, at de nye skytter
også vil være med i konkurrencerne.
Aktiviteterne i Nærum er fantastiske,
specielt på pistolfronten, og vi har fået
rigtig mange nye medlemmer i 2014,
men til gengæld er der også mange der
er slettet pga. manglende kontingentbetaling, men vi ender med et lille plus.
Vores børn repræsentere en meget lille
flok, og vi forventer, at der vil komme
et boom, når vi kommer tilbage til
Lyngby stadion.
Planlægningen af vores nye skydebaner i Lyngby Idrætsby har været en
stor arbejdsopgave i form af beskrivelser, indhentning af tilbud og diverse
ansøgninger. Vi har holdt en del møder
med kommunens projektfolk og entreprenørchefen fra C. G. Jensen som
står for bygningen. Det har været ”op
ad bakke”, da flere informationer desværre ikke er nået frem til den, der skal
føre tingene ud i livet. Lokalerne er
næsten færdige, kuglefang er opsat og
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de er i fuld gang med de indvendige
monteringer. Vi har haft besøg af folk
fra producenten Meyton, som skal
levere de elektroniske skiver, så nu
venter vi på, at kommunen giver ”GO”,
så vi kan bestille.

Der skulle være afleveringsforretning
fra entreprenøren til kommunen d. 27.
februar og så kan vi komme i gang med
at indrette, så vi skal nok bruge nogle
frivillige hænder til de mange opgaver,
som vi selv skal stå for.
Vi står over for et meget spændende år
med indvielse af en top moderne
skydebane i foråret, så jeg vil til slut
ønske alle skytter et – GODT NYTÅR.

John

Klubmesterskab på gevær
Så blev det jul, og dermed sluttede vi
igen et år. Vi har set mange kendte
ansigter, men har også set en dejlig
strøm af nye medlemmer. I efteråret
afholdt vi klubmesterskab på cal.22
gevær for denne vintersæson. I tørre
tal kan det siges med følgende vindere:
Gevær, 15m. - Klasse BK3
1 Noah Bøggild
185
2 Lucas Jensenius
177

Gevær, 15m. - Klasse BK4
1 Anders Lorenzen
191
2 David V. Sørensen
182
3 Anders G. Wolstrup
174
4 Mathias Højer
173
5 Mads Dollerup Ishoey 170
Gevær, 15m. - Klasse J2
1 Daniel Højer
191
2 Sejer Wessel Larsen
168
Gevær, 15m. - Klasse 2
1 John Aarø Mortensen 174
Gevær, 15m. - Klasse 3
1 Christian Kaiser
167
2 Niels L. Poulsen
161
3 Michael Prætorius
160
4 Henrik Bech
157
5 Dennis D. Bøggild
145
6 Peter Bøje
144
7 Anders Bahne Hansen 138
Gevær, 15m. - Klasse V2
1 Anker Hoch
188
2 Jesper B. Erichsen
188
Gevær, 15m. - Klasse V3
1 Folmer S. Gørtz
181
Tillykke til vinderne, og til resten……
op på hesten igen. Når vi nu kommer i
gang igen den 7. januar, kommer der
en ny chance for at skyde om klubmesterskabet. Vi afholder nemlig klubmesterskab på luftgevær den 25.
februar Derfor kom ned og træn, så du
er klar til klubmesteskabet.
Lige inden klubmesterskabet, kommer
der en lejlighed for at komme ud at
skyde.
Vi har for nogle år tilbage deltaget i
Nordsjællandsmesterskabet på Ålholmskolen i Hillerød. Vi vil prøve af
komme af sted igen til dette arrangement, hvis der er stemning for det.
Skydningen foregår fra fredag den 20.
til søndag den 22. februar, og der kan
skydes Cal.22 og luft riffel.
Michael
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior & Senior
Onsdag den 7/1
Mandag den 16/2
Fredag-Søndag d. 20-22/2
Onsdag den 25/2
Fredag-Søndag d. 27-29/3

Start i Nærum
SKL generalforsamling kl. 19:30 på Lyngby Stadion
Nordsjællandsmesterskab cal.22+luft, Ålholmskolen
Hillerød
Klubmesterskab luft gevær
DM 15m riffel i Vingsted

Pistol (Leder: Claus Stahnke) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Onsdag d. 7/1
Lørdag den 31/1 + Søndag
den 1/2
Mandag den 16/2
Onsdag den 18/2
Fredag-Søndag den 2022/2
To. d. 26/2 + Lø. d. 28/2
+ Sø. d. 1/3
Onsdag den 18/3
Fredag-Mandag d. 2023/3

Start i Nærum
Hillerød pistolstævne . 22+ luft+grov på
Ålholmskolen i Hillerød
SKL generalforsamling kl. 19:30 på Lyngby Stadion
Klubmesterskab pistol Luft
Nordsjællandsmesteskab riffel .22+luft på
Ålholmskolen i Hillerød
NORDSJÆLLANDSMESTERSKAB 2015. 15 meter
Pistol cal. .22 og luft. – Ålholmskolen. Teglværksvej
19, 3400 Hillerød
Klubmesterskab Pistol Grov
DM 15m pistol i Vingsted

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Lørdag den 17/1
Lørdag den 14/2
Mandag den 16/2
Lørdag den 14/3

Geværterræn på Kalvebod
Geværterræn på Kalvebod
SKL generalforsamling kl. 19:30 på Lyngby Stadion
Geværterræn på Kalvebod

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
Mandag den 16/2
SKL generalforsamling kl. 19:30 på Lyngby Stadion
Vil du skyde på Hanebjerg så kan jeg træffes på 23 71 70 47. Ring helst dagen
før. MVH Michael Prætorius

Yderligere skydninger i Nordsjælland kan ses på følgende adresse:
http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/index.htm
eller
den
landsdækkende aktivitetskalender på http://www.skytten.dk/
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 våbenkontrollanten Bjørn Christensen var den strenge og sagkyndige,
som gav flere gode råd ang. rensning
og justering.

Side 5
Vi vil på den første aften introducere
medlemmerne for foreningen, gennemgå sikkerhed og teori. Derefter skyder
vi 15 skud, evaluerer skydningen, og
derefter slutter vi. De efterfølgende 2
onsdage er der prøveskydning fra kl.
20. Skydningen på den første aften er
gratis, mens de 2 efterfølgende prøveskydninger er for egen regning.
Michael

NYE KLASSIFICERINGER
2015/2016
DGI skydnings idrætskonference 30.
november 2014 besluttede følgende:

Alle medlemmernes våben stemte overens med tilladelserne og der var kun et
par af foreningens pistoler der ikke
kunne godkendes pga. af for lille
aftræksvægt. Generelt blev det påtalt,
at foreningsvåben ikke var særligt
rene, så alle brugere kan fremover
regne med, at de skal have fat i
pudseklude og olie, så vores våben
komme i tip-top stand. Formanden sad
for bordenden og styrede medlemmer,
våben og tilladelserne, som var det en
sand fornøjelse.
John

Husk - Introduktion for nye
medlemmer – første onsdag
i hver måned.
Vi optager kun nye medlemmer en
gang om måneden, nemlig den første
onsdag i måneden kl.19:00.

Forslag 1:
Aldersgruppen ungdom, udvides
fra 3 til 8 år (16-24 år)
Ungdomsgruppen udvides til at gå op
til 24 år, samtidig med at der sker en
aldersmæssig ligestilling mellem dem,
som vælger at skyde i den svære skydestilling og dem, som vælger at blive i
”junior” stillingen. Dette gøres primært
ud fra ønsket om at styre ungdomskulturen i den aldersgruppe, som i øvrigt
er svære at fastholde i traditionelle
idrætsmiljøer.
Det medfører opdeling af
aldersgruppen i 2 klassegrupper
klassegrupper efter håndfatning (1
hånds- eller 2 hånds)
klassegrupper efter skydestillinger
(Stilling – åben)
antal klasser, (=lig nuværende
system)
Ordningen vurderes efter 2 år, dvs. i
perioden 2015 – 2017, evalueres på
”aktivitetsmøde” maj/juni 2018.
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Forslag 2:
Aldersgruppen Senior og Åben
ændres til 25+ og skifter navn til
Voksenstilling og voksenåben

rykket tilbage i eks. en voksenklasse
(ny).
Forslag 5:
Mulighed for klassegruppeskift 1
gang i sæsonen for alle

Voksengruppen bliver fra 25 år og opefter, og med en opdeling således at
klassedelingen følger skydestillingerne
som for nærværende.
Det medfører opdeling af
aldersgruppen i 2 klassegrupper
Pistol: Voksengruppen opdeles i 2
klassegrupper efter håndfatning (1
hånds- eller 2 hånds)

Der foreslås, at det gøres muligt, at alle
skytter kan skifte klassegruppe én
gang i en sæson, uanset at skytten i
samme sæson er stillet op i en anden
klassegruppe. Skifter skytten klassegruppe, skal denne nye klassegruppe
benyttes i den resterende del af sæsonen.
John

klassegrupper efter skydestillinger
(Stilling – åben )

Juleafslutning

antal klasser, (=lig nuværende
system)
Forslag 3:
Der indføres en klassegruppe FRI
25+ række for skytter, hvor
skydestillingen er fri.
Der indføres en klassegruppe FRI fra
25 år, hvor man frit kan vælge hvilken
skydestilling man vil konkurrere i. Det
skal dog være en allerede kendt skydestilling og jf. skyttebogen. Der forudses
på sigt en underopdeling i gruppen til
1-3 underliggende klasser, men disse
vurderes løbende alt hvor mange, der
vil deltage i gruppen.

2014 blev rundet af med den årlige
juleafslutning med konkurrencer og
julemad. Der var 3 konkurrencer –
skydning efter julepynt (på skiverne),
billardkugler efter træ og mursten med
forskellige points og til sidst fjerbold til
hulahopring som bl.a. Hanne klarede i
flot stil.

Forslag 4:
Veteranalderen hæves fra 55+ til
60+, og klassegruppen ændrer navn
til Senior.
Forslaget medfører ingen ændring i
klassegrupper, antal klasser eller
skydestillinger. Hæves gradvis 1 år ad
gangen fra 55 til 60, så eksisterende
veteranskytter ikke uforvarende bliver

På billardbordet skulle der også regnes
– 5 kugler med nummeret 1-5 som
skulle ganges med tallet på den mursten eller trækolds, der blev ramt først
– og som der stod beskrevet ”Tvivl kommer ikke deltageren til gode”
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Hos seniorerne var det Folmer Gørts
der løb med sejren med hele 57 points.
På de følgende pladser kom:
John Mortensen
55
Hanne Harremoës
54
Morten (forældre)
52
Henrik Beck
50
Susan (forældre)
trøstpræmie

I skydning var de sædvanlige skiver
skiftet ud med et billede af et juletræ,
hvor det gjaldt om at ramme julepynten. Guldkuglen gav flest points – det
var nok fordi men ikke kunne se den
på 15 meters afstand.

Resultaterne blev, at Anders Prætorius
blev en sikker vinder hos børnene med
47 points som scorede 12 points i
skydningen, og det blev ikke overgået
af nogen andre – heller ikke seniorerne. Nedenfor får Anders sin præmie
af formanden. Trøst præmien hos
børnene gik til Mads Ishøj.

Og så var der mysteriet!
Efter sigende var der kommet én
mandel i den KÆMPE store skål med
risalamande – men ingen fandt den.
Flere var sikre på, at det var et billigt
trick, for at vi også skulle spise den
sidste halvdel af skålen, men gjorde
dog alligevel et sidste seriøst forsøg på,
at finde mandlen.

Mysteriet blev aldrig opklaret – så nu
er spørgsmålet bare – hvad blev der af
mandelgaven?

John I
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Indkaldelse til generalforsamling
Mandag d. 16. februar 2015 kl. 19.30
Lyngby Stadion, Restaurationen i forhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Indkomne forslag
John beviste til juleafslutningen, at
han er klar til at aflægge
6. Valg af kasserer
beretning.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Claus Stahnke, Henrik Bech og Michael Prætorius.
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. 2015.
NB!
Foreningen vil efter generalforsamlingen byde på to stk.
Smørrebrød og en øl/vand - gratis.
Men det er kun dem som har tilmeldt sig til formanden senest
d. 12. februar 2015.

