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Bestyrelsen

Side 2

Formanden har ordet

Vores skydebaner i Lyngby Idræts–
by er en kæmpe succes. Vi har haft
en fantastisk aktivitet med mange
nye medlemmer og en stor stigning
af salg af ammunition. Vi øgede åbningstiden med en time, så vi åbner kl. 18 og bliver ved til ca.
21:30, så vi kan nå at pakke sammen inden kl. 22:00, hvor vi helst
skal være ude. Det kan give lidt
ventetid for at få en ledig bane om–
kring kl. 19-20, men det hører med
til klublivet at snakke og hygge, det
er også tilladt at rense våben i
ventetiden. Der er desværre alt for
mange, som glemmer, at våben
skal rengøres, for at det funktionerer korrekt.
Vi har investeret i mange nye tiltag
i 2017. Der er indkøbt mange nye
våben. Vi har købt en Feinwerkbau
sportsriffel til talentudvikling, og vi
venter på to nye .22 Feinwerkbau
og tre .22 Walther 1911 pistoler.

Hjemmeside

www.skyttelaugetlyngby.dk

Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året i 200 eksemplarer.
Deadline for nr. 2/2018 er
onsdag den 14. marts 2018.
På nettet fremover kan du finde
bladet via vores hjemmeside. Det
udkommer sidste uge af marts,
juni, september og december.

Vores Falling Target anlæg en
næsten færdigt, så vi har rigtig
mange set-up, som jeg håber vil
blive brugt rigtigt meget i 2018.
SKL har deltaget i mange konkurrencer og det er glædeligt, at pistol
terræn har fået mange SKL skytter
som deltagere. Vi har også stået for
afviklingen af disse med banebygning og pasning af flere stationer.
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Vi har afholdt flere firma- og skole
events som er blevet modtaget med
stor tilfredshed. Vi skyder med .22
rifler og pistoler, og efterfølgende
kan der prøves grov pist/revolver.
Tak til dem, som velvilligt har
stillet sig til rådighed.
Hvis du vil høre meget mere om
årets gang i SKL, afholder vi generalforsamling mandag d. 19. februar kl. 19:30
Jeg vil gerne ønske alle skytter og
deres familier et godt nytår.
John

”SKYTTEN” – online!
Vores blad ”SKYTTEN” er blevet
udsendt med posten fire gange om
året. Det bliver nu ændret. Fremover bliver det kun udsendt i
januar, men bladet vil stadig blive
skrevet og lagt på vores hjemmeside i april, juli og oktober. Der vil
også være et lille antal, som ligger
på skydebanen. Sammen med det
blad, som du sidder med, er der
kontingentopkrævning og når den
er betalt, virker det også som
medlemsbevis. Årsagen til denne
ændring, skyldes dels den øgede
porto og den store byrde det er med
at pakke bladet til forsendelse.
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Det er også muligt, at downloade
bladet til din iPhone (iBooks) eller
på din Android – så har du altid
bladet og skydekalenderen på dig.
John Mortensen

Ø-stævne udvidet med
pistol
I år har bestyrelsen besluttet at Østævnet udvides til også at være et
pistolstævne. Om torsdagen skydes
pistol samt Ø-gevær. Lørdag og
søndag skydes pistol og funshoot
med faldmål. Stævnet finder sted 1.
+ 3. + 4. februar. Ø-stævne og
pistol stævne indbydelsen kan ses
på DGI Nordsjællands hjemmeside
eller på skydebanen.

Nordsjællandsmesterskab
Igen i år har SKL fået lov at afholde
Nordsjællandsmesterskabet og finalen i divisionsskydning på hjemmebane. Det finder sted 1. + 3.
marts. Se indbydelsen i løbet af
januar.

Masser af muligheder
Til arrangementerne er der masser
af skydemuligheder - til stævnet i
februar kan der skydes luft + .22
gevær, luft + .22 pistol, funshoot
med både .22, grovpistol og revolver. - til nordsjællandsmesterskabet både cal .22 pistol og luftpistol.
Sæt x i kalenderen og deltag talstærkt i vores hjemmebaneskydninger. Alle medlemmer er velkomne.
Jakob

Skytten nr. 1. januar kvartal 2018

Klubmesterskab på 15 m
luftriffel
Lige som sidste år og som mange
år tidligere, afholder vi klubmesterskab på luftriffel på 15 m. I år er
der igen mulighed for at skyde over
flere aftener. Det sker …
Tirsdag den 16, 23 og 30 januar
Så kom og vær aktiv i din klub. Alt
du skal gøre er at vælge klubmesterskab frem for træning på tableten, inden du går ind på banen. Så
deltager du automatisk.
Husk at skyd i de reglementerede
skydestillinger.
BK skytter,
t.o.m. 13 år.
Stående
med anlæg
og albuestøtte.

Junior skytter,
14 år og t.o.m. 16
år samt Åben
klasse og Senior
fra og med 60 år.
Stående med
anlæg eller
albuestøtte.
Ung skytter, 17 år
og t.o.m. 24 år.
Samt voksen
skytter, fra 25 år
og til og med 59
år. Stående.
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Hvis du er i tvivl, så spørge hellere
en gang for meget, end en gang for
lidt. De blå smølfer er lette at
kende.....
Michael P

Klubmesterskab på 15 m
gevær
I oktober afholdte vi vanen tro
klubmesterskab på 15 m gevær.
Det var med en go´ deltagelse fra
både geværskytter, men også fra
nogle gode pistolskytter. Resultatet
blev som følgende:
Gevær, 15 m. – Kl. Børn
1. Lucas Jensenius
Gevær, 15 m. – Kl. Børn
1. Tobias Løve Petersen
2. Nicolaj Eyrich

3
194/04
4
197/04
174/02

Gevær, 15 m. – Kl. Junior 2
1. Noah Bøggild
191/08
2. Ras Vinter Rasmussen 186/02
Gevær, 15 m. – Kl. UNG
1. Jeannette Frost
Gevær, 15 m. – Kl. UNG
1. Cecilie Handberg Kirk

Åben 1
199/11
Åben 2
189/04

Gevær, 15 m. – Kl. Voksen
Stilling 3
1. John Aarø Mortensen 171/00
2. Michael Prætorius
168/00
2. Henrik Bech
168/00
4. Michael Petersen
166/00
5. Pavel Ibenforth
164/00
6. Dennis Noer Pedersen 163/00
7. Lars Bay
159/00
8. Ethan A. N. Ingholt
149/00
9. Morten Løve Jepsen
140/00
10. Mikkel Holmgren
125/00
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Gevær, 15 m. - Klasse Senior 3
1. Folmer S. Gørtz
185/04
2. Jesper B. Erichsen
185/01
3. Carl Nielsen
183/01
4. Anker Hoch
180/00
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Hvordan opretter jeg så en fast
kontooverførsel?
Følgende er et eksempel fra Danske
Bank, men din Bank har ligeledes
en hjemmeside, hvor dette oplyses.

Gevær, 15 m. - Klasse Voksen
Åben 3
1. Per Nielsen
188/01
2. David Krobæk Grainger 181/00
3. Jakob Vels
174/00
For dem, der ikke kan vente på, at
vores blad udkommer, bliver alle
resultater fra klubmesterskaber
lagt ud på vores hjemmeside.
Michael P.

Kontingent 2018 - oprettelse
af fast kontooverførsel
Jeg vil opfordre alle til, at man i sin
bank opretter en fast kontooverførsel. En fast kontooverførsel er ikke
det samme som Betalingsservice
(Nets.)

Povl Martens / Kassereren

SKL har fået nyt nummer til
MobilePay

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. XXXX
eller medlemsnavn.
Dermed glemmer du det ikke, og vi
skal ikke bruge tid på at rykke for
betalingen.

Kontingent for
Senior er 500 kr.
Junior er 300 kr.

HUSK!!
Kontingentet skal
betales inden den
1. februar 2018

Skytten nr. 1. januar kvartal 2018

Side 6

Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Tirsdag den 2/1-2018
Tirsdag den 2/1
Tirsdag den 9/1
Ma-Sø den 8-14/1
Tirsdag den 16/1 +
23/1 + 30/1
Tirsdag den 19/2
Tirsdag den 6/3
Tirsdag den 13/3
Fr-Sø den 23-25/3
Fr-Sø den 6-8/4

Første dag i 2018 HUSK vi starter kl. 18:00
1. del Instruktion af nye skytter kl. 20:00 - ALT optaget
2. del Instruktion af nye skytter kl. 20:00 - ALT optaget
GundsøCup Gundsølille hallen riffel .22 + luftgevær
Klubmesterskab luftriffel på distancen 15 m
Generalforsamling kl. 19:30 lok. 1 på Lyngby stadion
1. del Instruktion af nye skytter kl. 20:00
2. del Instruktion af nye skytter kl. 20:00
DM i Vingsted UNG gevær .22 + luft
DM i Vingsted senior gevær .22 + luft

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Tirsdag den 2/1-2018
Tirsdag den 2/1
Tirsdag den 9/1
Uge 2
Uge 4
Lø-Sø den 27-28/1
To. 1/2, Lø. 3/2
og Sø. 4/2
Uge 6
Tirsdag den 19/2
To 1/3 + Lø 3/3
Tirsdag den 6/3
Tirsdag den 13/3
Tirsdag den 13+20/3
Fr-Sø den 16-18/3
Tirsdag den 17-24/4
Tirsdag den 15+22/5

Første dag i 2018 HUSK vi starter kl. 18:00
1. del Instruktion af nye skytter kl. 20:00 - ALT optaget
2. del Instruktion af nye skytter kl. 20:00 - ALT optaget
15 m pistol Division
15 m pistol Division
Pistolstævne Hillerød .22 + luft + DSF grov
Pistolstævne i Lyngby samt Ø-skydning 2018 se
indbydelse
15 m pistol Division
Generalforsamling kl. 19:30 lok. 1 på Lyngby stadion
Nordsjællandsmesterskab og divisions finale Pistol+luft
i Lyngby
1. del Instruktion af nye skytter kl. 20:00
2. del Instruktion af nye skytter kl. 20:00
Klubmesterskab grovpistol
DM i Vingsted Pistol .22 + luft
Klubmesterskab DGI grov
Klubmesterskab Faldmål

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Lørdag den 6/1-2018
Lørdag den 10/2
Lørdag den 3/3

Geværterræn Kalvebod
Geværterræn Kalvebod
Geværterræn Kalvebod

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
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
Facebook/Skyttelauget Kgs. Lyngby.
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Nyt æresmedlem
Ved juleafslutningen udnævnte bestyrelsen Sven Probst til nyt æresmedlem. Formanden takkede Sven
for hans store velvilje gennem mange år, når SKL skal have beskrevet,
udarbejdet og udført anlægsopgaver omkring skydebanen. Sven er
lige fyldt 80 år og han har været
medlem i 23 år, så det er med stor
glæde, at vi har udnævnt ham til
æresmedlem.

Sven Probst med diplom
John Mortensen

Juleafslutning
Den traditionsrige juleafslutning i
SKL bød også i år på hagl, kugler,
konkurrencer og julemad.
Deltagerne var delt op i børn/junior og senior. I år var juletræsskydningen (luftpistol) blevet lettere, da
man faktisk kunne se målene på
træet. Det gjaldt om at kende sine
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evner, da de mere ”sikre” mål gav
færrest points og de små gav flest.

Skydningen med luftgevær på tid
mod faldmål var lidt mere problematisk for nogle. Skulle man sigte
med begge sigtekorn eller bare det
forreste? Skulle man måske rammet midt i den normale skive eller
de små sorte prikker nedenfor? De
mere erfarne kæmpede på tid –
men det talte ikke ekstra.

Den sidste konkurrence var på
billardbordet. Der var 5 kugler med
tallene 1, 3, 5, 7 og 10. De skulle
bare trilles ind i den lille firkant, og
så fik man det antal points, der
stod på kuglen. Og faktisk kunne
man have fået en præmie med
hjem, hvis man fik de 3 kugler med
de højeste tal i ”kassen”. Det så
faktisk ud som om, at flere deltagere havde set for meget curling –
da det lykkedes for flere at ramme
de kugler, der allerede lå i ”kassen”
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og ende med 0 points for den konkurrence.
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Pointene blev lagt sammen, og der
blev uddelt præmier til de bedste
og et par trøstepræmier til dem, der
havde klaret sig dårligst.
Følgende fik præmier ved juleafslutningen.

Efter konkurrencerne gik turen
ovenpå, hvor der var dækket op til
julefrokost – som blev leveret af
restauratøren på stadion.

Børn/Junior:
Katrine Bjørnelund
Carl Lundstrøm
Thoma Falkenberg
Carl Emil Helsberg (trøstepræmie)

Flæskestegen var super, og der var
en god stemning, og det er tydeligt,
at medlemmerne nyder disse
sociale sammenkomster. Inden formanden gik til overrækkelsen af
præmierne, var der lige en overraskelse – og det var udnævnelsen
af Sven Probst til æresmedlem.
Overraskelsen var ikke, at han ikke
havde fortjent det, for det har han
virkelig.
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Senior:
Henrik Bech
Michael Prætorius
Pavel Ibenforth
Dennis Bøggild
Lars Helsberg
Helle Scheffmann
Jakob Vels
Tommy Kahn
Ethan Ingholt
Jens Hartwig
Jesper Erichsen
Thomas Thiele (trøstepræmie)
John I.

Derefter stod den på bålhygge, og
på et tidspunkt kom der vist lidt for
meget gang i bålet. Ét bål + 2-takts
benzin blev til mange bål.

Terrænskydning i
Lönsboda.

Der blev drukket en smule alkohol,
og det var der jeg besluttede, at vi
skulle ned og have en dukkert i
søen. Det blev til
at Ethan, Niels
og jeg var de eneste der var friske
nok til at prøve.

Turen gik til den årlige terrænskydning i Sverige. Jeg var spændt
på turen, da jeg ikke havde skudt
så meget med pistol. Riffel er mere
min spidskompetence.
Vi kørte afsted fredag morgen,
pakket og klar til en god weekend
med masser af skydning. At komme igennem tolden var ikke noget
problem, vi fik stemplet papirerne
og fik lov til at køre videre. Køreturen op til hytten var hyggelig, og vi
kom ned ad nogle små veje, så man
fik set masser af den svenske natur. Selve hytten lå midt i den
svenske natur ved siden af en sø,
som senere blev brugt til aftenbadning. Da vi kom til hytten stod den
på udpakning og valg af sovepladser. Derefter stod den på indkøb og madlavning, og der blev
tændt op i bålet. Om aftenen var
der lækre pulled pork og pulled
chicken burgere på menuen, som
Jacob havde lavet hjemmefra.

Om lørdagen stod
det på skydning
med lettere tøm–
mermænd for de
fleste. Man kunne gå 3 runder om
dagen og 2 om natten.
Selve
skydningen foregik på den måde at
man ladede sin pistol med 6 skud.
Alle banerne var forskellige med
figurer, farver og størrelser. Der var
regler fra bane til bane, om man
skulle bruge 1 eller 2 hænder og
det skal siges, at svenskerne er
rigtig glade for at bruge 1 håndsskydning, det syntes jeg er meget
svært. Om dagen gik man rundt
med 7 stationer. Da vi alle havde
skudt, kørte vi tilbage til hytten,
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hvor de fleste fik en lille lur, inden
aftensmaden, som stod på chili con
carne, som Jacob også havde lavet.
Derefter stod den på natskydning.
Natskydningen var for mig noget
særligt og en spændende oplevelse,
fordi det er mere udfordrende og
lidt mere spændingspræget. Det er
meget langt fra hvad, jeg er vant til
med min riffelskydning, her er der
lidt mere action og det er skidesjovt. Bagefter var der præmieoverrækkelser. SKL fik i år igen en
del præmier med hjem. Alt i alt en
meget hyggelig tur med masser af
hygge og en masse skydning, trods
regnvejret. Jeg anbefaler klart at
man tager med næste år!
Jeannette
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Resultater (se også side 7):
Dag:
Grov 2. plads: Erkki Søndergård.
Grov vet. 3. plads: Carl Nielsen .
C3 1. plads: Ethan Ingholt. Vet C
1. plads: Teddy Dahl.
Team resultater:
Cal 22 1. plads: Teddy Dahl, Ethan
Ingholt, Carl Nielsen. Revolver 1.
plads: Erkki Søndergård, Benjamin
Thaulow, Michael Petersen.
Nat:
Grov vet. 3. plads: Carl Nielsen.
C2 3. plads: Erkki Søndergård. C3.
2. plads: Poul Martens. 3. plads:
Ethan Ingholt. Revolver 1. plads:
Erkki Søndergård. Vet C 2. plads:
Carl Nielsen. 3. plads: Teddy Dahl.
Team resultater:
Cal 22. 2. plads: Carl Nielsen,
Erkki Søndergård, Poul Martens.
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Mandag d. 19. februar 2018 kl. 19.30
Lyngby Idrætsby, Mødelokale 1
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Kontingent
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jakob Vels og Pavel
Ibenforth (suppl.)
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. februar 2018.
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. 13. februar 2018.

