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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

I 2016 indtog SKL igen de svenske skove
– læs side 7-9

HUSK at betale dit kontingent inden 1. februar!
Opkrævningen ligger inde i bladet – men du opfordres til at lave en
automatisk bankoverførsel – se side 6

Udvidet åbningstid fra 3. Januar 2017:
Tirsdagstræning på banerne i Lyngby vil være fra 18:00 til 22:00.
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Bestyrelsen

Side 2

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 2016 blev et helt specielt år. Vi
kunne endelig tage vores nye baner i
Lyngby Idrætsby i brug. Vi har været
”lidt hjemløse” i fem år, hvor vi har
skudt i Nærum under lidt trange kår,
men det gik og der skal lyde en stor
tak til Rudersdal kommune og Søllerød Skf. for deres velvilje. Foråret er
gået med mange møder for bl.a. at få
vogne med hæve/sænkeborde samlet
og idriftsat Meyton anlægget, og ikke
mindst ændring i alarmanlægget, så
det opfylder politiets krav. Tak til
kommunens forvaltning hvor Christian Nemmøe og Flemming Juhl har
været hjørnestene som lyttede til vores ideér og fik projektet på ret køl.
Der har været brugt utallige timer af
frivillige til at montere, bygge, skrue,
save, male og konfigurere teknikken.
Vi har også monteret videoovervågning af hele skydebaneområdet, for at
højne sikkerheden og sikre, at vores
dyre anlæg ikke bliver ødelagt.

Hjemmeside
www.skyttelaugetlyngby.dk

Bladet – Skytten

Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året i 150 eksemplarer.
Deadline for nr. 2/2017 er
onsdag den 15. marts 2017.

På det skydemæssige har det også
være et godt år. Aktiviteten er steget
helt vildt, og vi har aldrig omsat for så
meget før. Vi har fået mange flere
medlemmer, efter vi vendte tilbage til
Lyngby, og vi har endda ikke kørt
store kampagner, så rygterne om en
ny bane løber hurtigt.
Vi har været til ”danskträffen” i Lönsboda med 15 mand og de kom hjem
med mange præmier. Vi deltager i
pistoldivisionturnering med tre hold,
som gør det godt. Vi har fået uddan-
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net to hjælpetrænere og vi sender to
mand på Pistol Træner 1 kursus i
januar 2017. Instruktionskurserne for
nye medlemmer bliver booket fuldt
ud, og vi skal helt hen til maj, før der
er ledige pladser. Det kræver mange
instruktører og hjælpere, så jeg
efterlyser lidt flere hænder fra øvede
skytter til at se efter de nye samt give
gode råd.
Vi har hævet kontingentet til 300 kr.
for unge og 500,- kr. for voksne pr. år,
som vi besluttede på sidste generalforsamling. Der er også lidt justeringer på våbenregistreringer, våbenopbevaring og indmeldelsesgebyr.
Jeg ser frem til, at der fremover stadig
er den store entusiasme, som I medlemmer viser, og at vores nye baner
kan danne rammer om flere konkurrencer.
Godt Nytår - John
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våben og tilladelserne, som var det en
sand fornøjelse.

John

Sikkerhed på skydebanen –
hver gang vi træner.

Våbeneftersyn

Langt de fleste skytter har altid, hver
gang de er i klubben for at skyde,
meget stor fokus på sikkerheden og
særlig den sikkerhed, der relaterer sig
til våbenbetjening før, under og efter
skydningen.

Vi afholdte over to dage våbeneftersyn
på alle medlemmers og foreningens
våben. Der var et meget fint fremmøde, og våbenkontrollanterne 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 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 jeres og foreningens våben
er i tip-top stand. Formanden sad for
bordenden og styrede medlemmer,

Regelsættet ”Sikkerhedsbestemmelser
for skydning under DGI skydning
(SIKSKY)” fra marts 2013, beskriver i
kapitel 2 ” Sikkerhedsbestemmelser
for den enkelte skytte” de pligter, der
gælder den enkelte skytte. Regelsættet
findes på www.skytten.dk
Vi har en god sikkerhed og sikkerhedsforståelse, og vi har stor fokus på
dette område, når vi oplærer nye
skytter. Vi ved også, at især nye skytter, grundet manglende erfaring, laver
fejl, og vi ved også at med erfaringen
kan der komme en stor rutine, og at
man med tiden lidt glemmer sikkerhedsreglerne.
Især erfarne skytter kan have en
tilbøjelighed til at mene og sige ”Det
ved jeg godt….!!” eller ”Jeg har skudt i
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mange år, ingen behøver fortælle mig
det…!!! ”

teret til den ansvarlige banekommandør, kan spores.

Det er især våbenbetjeningen under
skydning med pistoler/revolver (korte
våben), hvor en lille bevægelse kan
bringe mundingen på våbnet til at
pege den helt forkerte vej og måske
med fingeren på aftrækkeren.

Ø-stævne

Vi har siden maj måned haft to tilfælde, hvor der fejlagtigt er skudt ned
i bordpladen på en standplads samt
skudt hul i en loftlampe. Det var sikkert tankeløshed og ubetænksomhed
og heldigvis ingen personskade, men
den slags uheld er på ingen måde
acceptable.

Den 19. og 21. januar afholdes der
konkurrence på vores baner i Lyngby
Idrætsby. Her er mulighed for at
skyde med .22 riffel og .22 pistol. Vi
er medarrangør sammen med ”Lyngby-Taarbækskytterne” (bedre kendt
som pensionisterne), så der skal vi
nok bruge lidt frivillige, der kan håndtere elektronikken.

Derfor, tag godt imod råd og vejledning, både fra nye og erfarne skytter,
hvis der er én, der mener din våbenhåndtering ikke ser korrekt ud.
Derfor, læs Sikkerhedsbestemmelserne igen og spørg i kassen eller en i
bestyrelsen, hvis der er noget, du er i
tvivl om. Det er vigtigt at understrege,
at overholdelse af det nævnte regelsæt
er lovpligtigt og en forudsætning for,
at vi må eksistere som en forening.
Til sidst husk: Hvis én henvender sig
til dig omkring din våbenhåndtering,
så er det venligt ment og for sikkerhedens skyld for alle skytter, der er i
klubben.
Povl Martens
PS: Der er 14 kameraer, der overvåger
alle arealer i klubben, og disse optagelser lagres.
Dette pga. sikkerheden, dels ved
indgangen for uvedkommende og dels
for at sikre at evt. ødelagt udstyr ved
fejlhændelser, som ikke bliver rappor-

Sidst vi havde gæster ifm.
divisionsskydning blev resultaterne
fra vores fine anlæg nøje studeret.

DGI Nordsjælland
Pistolmesterskab
Vi skal arrangere Nordsjællands pistolmesterskab og finale i division turnering på vores baner i Lyngby. Der
kommer rigtig mange skytter, så der
bliver sat to dage af: Torsdag d. 2. og
lørdag d. 4. marts. Torsdag fra kl. 1622 og lørdag fra kl. 9-15. Det kræver
en del frivillige for, at sådan et arrangement kan afvikles, så Jakob vil
meget gerne have indmeldinger, hvornår DU kan give en hjælpende hånd.

John
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Lidt nyt fra Kasseren, oprettelse af fast kontooverførsel
Så er det tid til, at kontingentet for 2017 skal betales, vil jeg gerne
opfordre til, at man i sin bank opretter en fast kontooverførsel. En fast
kontooverførsel er ikke det samme som Betalingsservice (Nets).
Med en fast kontooverførsel overfører du det faste årlige kontingent pr. 1.
februar til vores konto i SKL:
Den Dansk Bank: Reg. 4467 Konto. 4263070836 oplys SKL nr eller
medlems navn.
Dermed glemmer du det ikke, og vi skal ikke bruge tid på at rykke for
betalingen.
På vores sidste generalforsamling, blev det vedtaget at kontingentet efter
10 år stiger, således at Senior er 500 kr og Junior 300 kr.
Hvordan opretter jeg så en fast kontooverførsel??
Følgende er et eksempel fra Danske Bank, men din Bank har ligeledes en
hjemmeside, hvor dette oplyses.

Povl Martens/Kassereren
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior & Senior
Tirsdag d. 3/1
Ma-Sø 9-15/1
Tirsdag d. 10/1
To+Lø den19+21/1
Tirsdag den 21+28/2
Mandag den 27/2
Tirsdag d. 7/3
Tirsdag d. 14/3
Fr-Sø den 17-19/3
Fr-Sø den 31/3-2/4

1. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00
GundsøCup 2017 .22 riffel+luft i Gundsølillehallen
2. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00
Ø-stævne i Lyngby Idrætsby .22 Gevær
Klubmesterskab luft - Gevær
Generalforsamling kl.19:30 i lok. 1
1. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00
2. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00
DM gevær .22+luft Ungdom i Vingsted
DM Gevær .22+luft Senior i Vingsted

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Tirsdag d. 3/1
Tirsdag d. 10/1
Torsdag den 12/1
Tirsdag den 17/1
To+Lø den19+21/1
Tirsdag den 14/2
Tirsdag den 21+28/2
Mandag den 27/2
To+Lø den 2+4/3
Tirsdag den 7/3
Tirsdag den 14/3
Tirsdag den 21/3
Fr-Sø den 24-26/3

1. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00
2. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00
Divisionsturnering i Lyngby Idrætsby
Klubmesterskab grov 25 meter (30 skud)
Ø-stævne i Lyngby Idrætsby .22 Pistol
Klubmesterskab sekund .22 Pistol
Klubmesterskab luft - Pistol
Generalforsamling kl.19:30 i lok. 1
DGI Nordsjællands mesterskab og Finale i Division
Pistol .22+luft - Lyngby Idrætsby
1. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00
2. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00
TEST-mesterskab på grov 25 meter (fuld program) over
flere dage
DM pistol .22+luft i Vingsted

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Lørdag den 7/1
Lørdag den 11/2
Mandag den 27/2
Lørdag den 11/3

Geværterræn Kalvebod
Geværterræn Kalvebod
Generalforsamling kl.19:30 i lok. 1
Geværterræn Kalvebod

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
Mandag den 27/2
Generalforsamling kl.19:30 i lok. 1
Vil du skyde på Hanebjerg så kan jeg træffes på 23 71 70 47. Ring helst dagen
før. MVH Michael Prætorius

Se mere på www.skyttelaugetlyngby.dk eller på
Facebook/Skyttelauget Kgs. Lyngby.
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Lönsboda 2016
Klubben har i år igen deltaget i danskertræffet i Lönsboda i Sverige. Det
er en almindelig terrænskydning, som
vi kender den fra Danmark, men med
det lille tvist, at man også kan få lov
til at skyde om natten. Det får man
ikke tilladelse til i Danmark.

Hvis du endnu ikke har prøvet terrænskydning, så tal med Henrik om
hvornår du kan komme med. Man
kan skyde med .22 og grov, og man
behøver hverken at have eget våben
eller en transporttilladelse (skv 3), for
der er heldigvis altid mulighed for lån
af våben, og venlige klubkammerater
der er klar til at hjælpe med transporten. Det er sjovt, udfordrende og noget helt andet end at stå hjemme på
skydebanen.
Der var stor tilslutning til turen i år.
Desværre var der to af de tilmeldte der
måtte blive hjemme på grund af
sygdom. Den ene var Jakob, der trods
det at han var syg og ikke skulle med
alligevel gav os hjemmelavet mad med
til den første aften. Bedre klubkammerat findes vist ikke!
Skydningen starter lørdag formiddag.

Side 7
Vi tog afsted til hytterne fredag eftermiddag, så vi kunne være friske lørdag morgen. Efter vi havde nydt
Jakobs mad og udbragt en skål for
ham, var det tid til lejrbål. Henrik
demonstrerede hvordan, man sagtens
kan bruge helt frisk træ, fældet for en
uge siden, når bare man er villig til at
ofre en liter tændvæske på projektet.
Ok, vi snød lidt med tørre kviste og
grene fra skoven, men vi fik ild i det
våde træ. Ethan havde medbragt et
mindre udvalg af lækker whisky, som
han rundhåndet delte ud af, så det
blev en meget hyggelig aften ved bålet.

Efter en solid morgenmad lørdag tog
vi afsted til Lönsboda Pistolskytteklubb, og efter en mindre sightseeingtur i Lönsboda og en hurtig tur tilbage
til hytten efter glemte ting, var vi klar
til en runde .22 skydning.
Banerne var anlagt tæt på klubben,
dels i skoven, dels på en almindelig
udendørs skydebane. Vejret var nogen
lunde – overskyet, lidt blæst men
ingen regn af betydning. Til terræn i
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Danmark er der næsten altid knælende eller liggende skydning. Det var
der ikke noget af i Lönsboda, men til
gengæld har svenskerne en forkærlighed for enhåndsskydning. Og så har
man 6 skud at gøre godt med.

Side 8
de gange, det lykkedes at ramme
noget med en hånd. Til gengæld fik
jeg med to håndsskydning genopført
scenen med ”divine intervention” fra
Pulp Fiction: 6 skud, uden at ramme
en eneste gang.

Heldigvis var der andre, der var bedre
til at ramme, og Michael, Ogenjen
(aka Oggi) og Benjamin fik en flot
hold-sølvmedalje i grovrevolver.

.22 skydningen gik fint, og vi var kun
i mindre omfang plaget af de materielfejl man uundgåeligt får, når man
stiller op med lettere brugt grej. Ethan
endte på en flot førsteplads i sin klasse, og sammen med Erkki og Carl blev
det også til en fjerdeplads som hold.
Næste punkt på programmet var to
gange grov, en runde med revolver og
en runde med pistol.
Jeg må indrømme, at enhåndsskydning med grovvåben ikke er det jeg
gør bedst, og en af de discipliner jeg
ikke træner i Lyngby, da det helt sikkert ville udløse en større opgave med
udskiftning af rammer. Så jeg var glad

Efter dagens sidste skydning tog vi
tilbage til hytten, og bevæbnet med et
par liter tændvæske fik vi hurtigt
gang i bålet igen, så vi kunne grille
mørbrad til aftensmad. Der var heldigvis også tid til et par løgnehistorier
og lidt skydning med Erkkis luftgevær.
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tatet for revolver var der en andenplads til Erkki, Oggi og Povl.

Da mørket faldt på, kørte vi tilbage til
Lönsboda Pistolskytteklubb, hvor banerne til natskydningen var sat op.
Det var dagsbanerne med små ændringer, men man står nu i mørket og
skyder mod belyste mål. På nogen af
banerne blev der kommanderet ”ild”
og ”ild ophør” men på andre var der
bare lys på banen et antal sekunder
og så bliver det slukket igen. Trods
vejrudsigten holdt det stadig tørt, og
det var heller ikke specielt koldt.

Vi var tilbage ved hytten ved to tiden,
og nogen fik gang i bålet igen, mens vi
var andre der benyttede taktikken
med at falde i søvn først, for at undgå
at blive holdt vågen af de andres
snorken.

Efter første runde med .22 var der en
pause, som nogen brugte til en lur i
klubhusets behagelige møbler.
.22’erne giver kun en lille mundingsflamme. Grovvåben er mere imponerende, specielt revolver. Det blev der
særlig anledning til at nyde ved en af
de stationer hvor skydetiden slutter
når lyset slukker, da et par af os så
lige mente, at sidste skud kunne
skydes efter hukommelsen, når man
nu var kommet en smule bagud.
Runderne med grov gik også uden de
store problemer, og så var det bare at
vente et par timer på de samlede
resultater. Og de var bestemt værd at
vente på: Carl fik en flot førsteplads i
veteranklassen og Michael fik en førsteplads med .22 og i holdresultatet
for .22 endte Michael, Erkki og Oggi
på en samlet tredjeplads. I holdresul-

Søndag smuttede de friske ned efter
morgenmad, og da den var spist var
der kun tilbage at rejse møblerne op
og feje gulvet. Så gik turen tilbage til
Danmark, efter en sjov og spændende
skydeoplevelse. Der er plads til flere i
hytten, så vi håber på endnu større
tilslutning næste år. Men husk
ørepropper, for de andre snorker!
Mikkel Holmgren
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Juleafslutning
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skydeform. Det var der mindst en der
glemte og leverede efter eget udsagn 5
10’ere. Problemet var bare, at det var i
skiven ovenfor faldmålene – så de
talte ikke.
Igen i år skulle der skydes efter
juletræer – eller rettere sagt pynten på
træerne. Kugler gav points men klokkerne var bedre. 2 hænder og støtte
var tilladt – men det var ikke altid
nok.

Vanen tro stod årets juleafslutning på
sjove konkurrencer og julemad. Konkurrencerne var fordelt på 2 skydninger og 1 gang kugler uden løb.
Skydning mod faldmål (5 skud på et
minut inkl. ladning mellem hvert
skud).

Det er altid godt, at blive instrueret
inden man går i gang med en ny

Kuglerne uden løb var 5 på stribe på
billardbordet.
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Og nu til konkurrencen. Noah vandt
BJ/Jun og fik sin velfortjente præmie
og medalje.

Efter konkurrencerne gik vi oven på
for at spise.

På seniorsiden vandt Mikkel
Holmgren.

… og så fik vi endelig lov til at hente
maden.

På de efterfølgende pladser kom:
Michael Prætorius, Povl, Erkki, Teddy,
Pavel, Louise, Jeanette. Det var et tæt
løb – der var kun 6 points mellem
disse.
Det var en god afslutning på et
fantastisk år for SKL.
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Indkaldelse til generalforsamling
Mandag d. 27. februar 2017 kl. 19.30
Lyngby Idrætsby, Mødelokale 1 (indgang ved svømmehal)
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 og Michael Prætorius
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde inden
d. 1. feb. 2017.
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. 21.
februar 2017.

