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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Juleafslutning – med masser af vindere.

Vi har ikke flere … girokort, så se på
indlægssedlen, hvordan du betaler dit
kontingent for 2016!
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Bestyrelsen

Side 2

Deadline for nr. 2/2016 er

mandag den 14. marts 2016.

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.

Der er igen gået et år med stor aktivitet på banerne i Nærum, og vi kan
glæde os over en stor medlemstilgang
i 2015. Det kræver af og til noget
tålmodighed for at komme til en ledig
bane, men alle tager det med godt
humør, så det er jo positivt.
Der er rigtig godt gang i divisionsturneringen på 15m pistol, hvor vi deltager med to hold. Der er flere nye
skytter, som er med, og jeg håber, at
mange flere vil deltage i de mange
konkurrencer, som afholdes. Vi er ikke repræsenteret ved pistolterræn og
næsten ikke ved Nordsjællandsmesterskaberne? Se i skydekalenderen i
bladet og på vores hjemmeside, tilmeld til det bestyrelsesmedlem, der er
ansvarlig, - vi ringer IKKE til jer, så
lidt mere aktivitet anbefales.
Som jeg skrev i bladet fra januar
2015, at vi glæder os til at indvie
vores nye baner til foråret, holdt desværre ikke stik. Det har været en lang
og sej kamp for at få kommunen til at
tage beslutninger, efter budgetoverskridelsen i februar 2015. Vi er rigtig
glade, at der nu er kommet gang i de
mange løse ender og hængepartier,
som vi har kæmpet med gennem hele
året. De medlemmer, der var med til
juleafslutning, kunne se, at der ikke
er så langt igen. Lyddæmpning og belysning er færdig, smeden er i fuld
gang, de elektroniske skiver fra Meyton kommer i uge 5. Så jeg håber, at
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vi kan indvie de fantastiske baner til
marts. Vi har fået stor hjælp fra stadionpersonalet, der har hjulpet med
beklædning af stål plinterne i gulv og
loft, ligesom de har flyttet/monteret
elektriske installationer, som C.G.
Jensen har ”glemt” eller misforstået! –
stor TAK.
Vores faste træningsdag bliver TIRSDAG, som i gamle dage. Om torsdagen vil der være ”fælles træning” eller
”konkurrencedag”, sammen med de
andre foreninger, som benytter banerne, dog kun efter aftale med et bestyrelsesmedlem og/eller instruktør, der
er godkendt på SKV3 blanket til at
komme ind i boksrummet.
Vi står over for et meget spændende
år med indvielse af en topmoderne ny
skydebane, som vist ikke er set bedre
i hele landet. – GODT NYTÅR
Hilsen John

Instruktion af nye skytter,
som begynder i 2016
Vi afholder 5 instruktionshold om
året. Det vil sige, at hvis man vil begynde som skytte i foreningen, skal
man møde op til instruktionerne, som
strækker sig over to på hinanden følgende onsdage/tirsdage fra kl. 20:00.
Der afholdes instruktioner i januar,
marts, maj, september og november.
Datoerne meldes ud på hjemmesiden i
god tid.
Der er en holdstørrelse på maks. 6 pistolskytter og 6 riffelskytter, og der
fyldes op efter først til mølle princippet.
Instruktionsforløbet koster 100 kr. og
dækker brug af klubvåben, samt ammunition til instruktion de første 2
gange. Der instrueres på cal. .22
våben, og du kommer ikke til at skyde
med andet end cal .22 salon eller 4,5
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mm luft våben, din første tid i foreningen.
Har du interessen for at lære at
skyde, og vil du gerne være en del af
klublivet i Skyttelauget Kgs. Lyngby,
så gør som følger:
- Kontakt os på mail
instruktion@skyttelaugetlyngby.dk
eller til formanden telefonisk for en
plads på et hold.
- Når du/I har fået bekræftet plads
(er), så indbetal kr. 100 pr næse efter
de anvisninger, du får.
- Mød op til de to instruktionsdage,
hvor der gives en teorilektion, samt en
prøveskydning begge gange.
- Herefter beslutter du, om du vil
meldes ind i foreningen.
- Når kontingentet er betalt, skyder
du med klubbens våben, og køber selv
din ammunition i kassen.
- De følgende gange vil du blive fulgt
af en instruktør, som beslutter hvornår du "sættes fri" til at træne selv.
Hvis du vil fortsætte med at gå til
skydning og synes, at skydning er
noget for dig, skal du indmeldes i
foreningen.
Har du spørgsmål kan du kontakte os
på ovenstående mail/tlf eller møde os
på facebook her
https://www.facebook.com/groups/6
1008999687/
John

Kontingentbetaling for 2016
Sammen med dette blad er der en
opkrævning af kontingent for 2016.
Her er der mulighed for at betale på
flere måder og husk altid at påføre dit
SKL.nr. i feltet ”Besked til modtager”.
Indbetaling SKAL foretages inden 1.
februar 2016. Skulle du, mod forventning, ikke længere ønske at være
medlem af skyttelauget, bedes du udmelde dig til formanden.
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior & Senior
Onsdag den 6/1
Onsdag den 13/1
Onsdag den 3/2
Ti-To d. 9-11/2
Mandag den 22/2
Fr-Sø d. 26-28/2
Onsdag den 2/3
Onsdag den 9/3

1. del Introduktion af nye skytter kl. 20.00
2. del Introduktion af nye skytter kl. 20.00
Klubmesterskab, Salon luft
Nordsjællandsmesterskab gevær luft i Frederikssund
Generalforsamling kl. 19:30 lok. 1 på Lyngby stadion
Nordsjællandsmesterskab gevær .22 i Hillerød
1. del Introduktion af nye skytter kl. 20.00
2. del Introduktion af nye skytter kl. 20.00

Pistol (Leder: Claus Stahnke) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Onsdag den 6/1
Onsdag den 13/1
Onsdag den 13/1
Torsdag den 14/1
Onsdag den 27/1
Onsdag den 27/1
Lø-Sø den 30-31/1
Onsdag den 10/2
Torsdag den 11/2
Onsdag den 17/2
Mandag den 22/2
Onsdag den 2/3
Onsdag den 9/3
Onsdag den 16/3

1. del Introduktion af nye skytter kl. 20.00
2. del Introduktion af nye skytter kl. 20.00
Pistol divisionsturnering 4. div. i Helsingør
Pistol divisionsturnering 1.div. i Nærum/SKL
Pistol divisionsturnering 1.div. i Hillerød
Pistol divisionsturnering 4.div. i Hillerød
Hillerød pistolstævne .22+luft og DSF grov kl. 10-16
Pistol divisionsturnering 1.div. i Frederiksværk
Pistol divisionsturnering 4. div. i Nærum/SKL
Klubmesterskab, Pistol .22
Generalforsamling kl. 19:30 lok. 1 på Lyngby stadion
1. del Introduktion af nye skytter kl. 20.00
2. del Introduktion af nye skytter kl. 20.00
Klubmesterskab, Grov pistol

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Hold øje med hjemmesiderne nedenfor

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
Hold øje med hjemmesiderne nedenfor
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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Klubmesterskab på 15m
gevær

den næste klubmesterskab på gevær
på Lyngby Station. Men det er nok for
optimistisk, husk derfor, at vi holder
klubmesterskab
på
luftgevær
onsdag den 3 februar.
Michael P

Av, det var et langt gevær……….. og
nej, der er 15m til skiven. Vi havde en
fantastisk tilslutning til vores
klubmesterskab på salonriffel. Flere i
næsten alle klasser i mange år. Vi
havde nogle nye vindere i nogle
klasser. Som traditionen tro delte vi
præmier ud til juleafslutningen. Så
vinderne blev som følgende.
Gevær, 15m. - Klasse Børn
1 Ras Vinter Rasmussen
190 (P)
2 Anders G. Wolstrup
189
3 Noah Bøggild
189
4 Lucas Jensenius
181
5 Svend Boeg Therkelsen
174
6 Nicolaj Eyrich
170
7 Liam Franksen
170
Gevær, 15m. - Klasse Junior
1 David V. Sørensen
178 (P)
2 Oliver Hinsch
177
Gevær, 15m. - Klasse Voksen
1 Michael Prætorius
174 (P)
2 John Aarø Mortensen
165
3 Erkki Søndergaard
162
4 Dennis D. Bøggild
156
5 Jens Jacob Haugaard
156
6 Søren Hinsch
148
7 Michael Petersen
146
8 Karl-Henrik Theil
139
9 Anders Bahne Hansen
132
10 Ethan A. N. Ingholt
129
Gevær, 15m. - Klasse Senior
1 Anker Hoch
191 (P)
2 Jesper B. Erichsen
187
3 Carl Nielsen
185
4 Folmer S. Gørtz
183
Gevær, 15m. - Klasse Voksen Åben
1 Jeannette Frost
196 (P)
2 Per Nielsen
189
For dem af jer, der ikke var til vores
juleafslutning, husk at hent jeres
præmier (P) på stadion. Vi havde håbet, at vi i det nye år kunne afholde

Juleafslutning
Onsdag d. 9. december afholdt vi juleafslutning på Lyngby Stadion i vores
nye opholdslokale og skydebaneområde. Der var 38, som deltog og glædede sig over, hvor langt byggeriet var
nået.
Vi skød med luft på en skive, hvor
ingen vidste, hvilke point pakkerne
gav. Vi skød med skumgummitorpedoer efter tomme dåser og til sidst ”5
kugler på billard”. Vi sluttede med
rigtig god julebuffet fra Susan i CaféBlue samt præmieuddeling – se
vinderene på forsiden.
Voksen:
1. Henrik – 2. John – 3. Povl – 4.
Michael Petersen. - 5. Michael
Prætorius. – 6. Pavel – 7. Carl Trøste: Folmer
Junior:
1.Svend - 2. Sejer – 3. Emil – 4.
Daniel – Trøste: David
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Lönsboda 2.-4. oktober 2015
Lönsboda kaldes også ”Dansktreffen".
Området er ideelt til terrænskydning,
og banen bestod af hhv. 7 og 8 stationer (hhv. nat & dag), som skulle
gennemføres i hold i de kategorier,
man var tilmeldt.
Vi var i år i alt 10 fra SKL. Vi kørte i 3
biler med afgang fredag ca. 15.00, og
første stop var for 2 af bilerne det
svenske toldvæsen på den anden side
af broen, mens den 3. bil tog overfarten Helsingør-Helsingborg.
Begge steder skulle samtlige våben
deklareres, og tolderne skulle kontrollere, at serienumre m.v. stemte overens med oplysningerne i de i forvejen
udfyldte papirer, der i øvrigt kan
udfyldes på forhånd over nettet via en
formular.
Lönsboda ligger ca. 2 timers kørsel fra
Malmø. Vi var fordelt i 2 hytter med 4
mand i den ene og 6 i den anden. Den
største af hytterne fungerede også
som samlingssted, når vi spiste morgen- og aftensmad. Hytterne ligger få
kilometer fra skydebanen, og vi kørte
frem og tilbage.

Fredag aften dannede rammen om
vaskeægte lejrbålsstemning i det perfekte efterårsvejr. Det var stjerneklart,
og hytterne ligger tæt op ad skov og
ned til en smuk sø.
Dagskydningen indledtes med cal. 22,
og det gik for mit eget vedkommende
bedre, end jeg havde forventet, idet
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jeg mest skyder grov, når jeg er i
klubben. Næste runde bød for vores
vedkommende på netop grov, og her
var jeg også nogenlunde tilfreds med
mine resultater. Det sidste vi skulle
skyde var revolver, og det var kun
anden gang jeg skulle prøve dette,
hvilket da også afspejledes i mine resultater(!)
Ved hver af de 7-8 stationer var der
forskellige typer af målskiver, der varierede i farve og udformning, og nogle
steder skulle der tælles point, mens
der andre steder alene skulle tælles
træffere. Alle stationer havde maks. 6
forskellige mål, og nogle steder måtte
der højest være én træffer pr. skive,
mens andre tillod to træffere. Holdene
venter ved "indgangen" til en station
og afventer, at banekommandøren
kalder ind. Herefter tager holdet opstilling i nummereret rækkefølge (man
havde samme nummer under hele
stævnet) og instrueres af banekommandøren i, hvad det gælder ved den
pågældende station. Når alle så er
klar, gives tilladelse til at lade, og der
tælles kort efter ned og afsluttes med
kommandoen "Ild" (på svensk), hvorefter man typisk har 15-18 sekunder
til at affyre alle sine skud.

Når kommandoen "Hold inde" lyder,
må man ikke skyde mere, og banekommandøren efterser samtlige skyt-
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ters våben for at sikre, at de er afladt.
Herefter har hver enkelt skytte en
opgave med enten at hjælpe med
optælling af point/træffere, markering
med kridt + dækning af skudhuller
med tape eller kontrol af banekommandørens registrering af point/træffere.
Da vi havde afsluttet vores dagskydning ved 16-tiden, gik turen tilbage til
hytterne, hvor nogle brugte tiden på
at hvile ud oven på dagens strabadser, mens andre gik i gang med at
lave aftensmad.
Ved 19-tiden var vi tilbage ved skydebanen, og mørket havde sænket sig.
Samme rækkefølge gentog sig i forhold til klasserne, hvilket betød, at jeg
havde relativt store forventninger til,
hvordan det skulle gå min cal. 22
skydning. Op til den første station,
hvor pandelampen gav en hjælpende
hånd, da der skulle lades. Målene var
oplyste under instruktionen, men forsvandt i mørket og blev først oplyste
igen, da der blev givet "ild". Første to
skud sendt afsted, men så ak - resten
af runden - under samtlige 7 stationer, jammede pistolen, og jeg fik en
masse klikkere. Hold nu op, hvor var
jeg ærgerlig.
Således så jeg frem til runden med
grov igen, men resultaterne fra skydningen om dagen udeblev, og det blev
bestemt ikke bedre, da turen kom til
revolver. Jeg spurgte flere af de andre,
hvordan de havde det med at skyde
om natten kontra om dagen, og til
min overraskelse sagde de fleste, at de
ikke synes, de kunne mærke den
store forskel. For nogle var det endda
nemmere at skyde om natten, fordi de
alene skulle fokusere på målet og ikke
blev forstyrret af alt det omkring.
Vores hold var færdige med 3. og
afsluttende runde omkring midnat,
men der skulle alligevel gå et par

Side 7
timer før de sidste point var talt op og
præmieoverrækkelsen kunne finde
sted. Det var til gengæld værd at vente på, for SKL Kgs. Lyngby hev en
pæn portion præmier og medaljer med
hjem - både for individuel præstation
og holdpræstation! Flot - og tillykke!!!
Omkring kl. 02.30 lå vi i vores senge,
og man skulle tro, at 11 timer med
gåen, ståen, afventen og koncentration i terrænet ville have medført en
naturlig og hurtig indslumring, men
ingen i vores hytte kunne falde i søvn,
og for mit vedkommende arbejdede
store mængder af adrenalin og fantastiske oplevelser hårdt på at jeg
ikke skulle finde hvile den første times tid. Men for pokker jeg havde en
fantastisk og lærerig tur med nogle
fede oplevelser og ikke mindst et supergodt selskab takket være mine forskellige, men bestemt rare, sjove,
hjælpsomme og hyggelige klubkammerater.

Deltagelse i Lönsboda kan absolut
anbefales til nye (og gamle) medlemmer, der endnu ikke har haft lejlighed
til at deltage i den årlige begivenhed,
og der skal også lyde en stor tak til
dels SKL for økonomisk tilskud til
deltagende medlemmer og dels til de
af vore medlemmer, der gad at sørge
for transport af våben og ammunition
for de af os, der endnu ikke selv har
mulighed for det.J
Thomas Thiele
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Indkaldelse til
generalforsamling
Mandag d. 22. februar 2016 kl. 19.30
Lyngby Stadion, Mødelokale 1 (indgang ved svømmehal)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Kontingent *)
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ethan Ingholt og
Jakob Vels.
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 2016.
*) Bestyrelsen foreslårkontingent forhøjelse på 50,- kr.
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 2016.

