
 

 

 

Nyt æresmedlem  
– læs side 5  

 

 

 
Masser af nye våben – læs side 6 og 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativt våben  
til juleafslutningen  
– læs side 6 
 
Kontingent opkræves  
fremover via betalingsservice – læs side 3 

       Nr. 1. januar kvartal 2019 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 



Skytten nr. 1. januar kvartal 2019  Side 2 

 

Bestyrelsen 
 
Formand og geværterræn: 
 John Mortensen  
 ( 39 56 12 13  
 È40 41 66 58  
 * skyttelauget@sport.dk  
Kasserer: 
 Povl Martens  
È52 51 90 56 
 * povlmartens@gmail.com 
Pistolterræn, næstformand: 
 Henrik Bech • ( 39 66 81 09  
 È29 69 30 12  
* henrik.larsen@asterion-int.com 
Gevær-, langdistanceskydning og 
sekretær: 
 Michael Prætorius  
È 23 71 70 47 
 * praetorius@webspeed.dk 
Pistolskydning: 
  Jakob Vels  
 È 40 55 13 17 
 * jakobvels@gmail.com   
Pistol Dynamiske skydninger: 
  Pavel Ibenforth È23 71 83 94  
  * pavel.ibenforth@gmail.com 
 
Redaktør af Skytten: 
 John Ingor  
È 42 56 67 78 
 * skytten@ingor.com 
 

Hjemmeside 
www.skyttelaugetlyngby.dk   
 
Bladet – Skytten 
Medlemsblad for Skyttelauget 
Kongens Lyngby udkommer 4 
gange om året. 
  
Deadline for nr. 2/2019 er 
onsdag den 13. marts 2019.  

På nettet kan du fremover finde 
bladet via vores hjemmeside. Det 
udkommer sidste uge af marts, juni, 
september og december. 
 

Formanden har ordet 
 
Igen i 2018 kan vi konstatere, at vo-
res aktivitetsniveau er steget vold-
somt på vores fantastiske baner i 
Lyngby Idrætsby. Vores faste træ-
ningsdag tirsdag er velbesøgt, men 
torsdagsskydningerne trækker også 
mange til de dynamiske skydninger. 
Vores åbningstider er udvidet, så 
der er mulighed for selvstyrende 
skydning om fredagen i dagtimerne. 
Man skal have eget våben og have 
den fornødne skydeerfaring og in-
struktion i banens anvendelse. Her-
efter kan ens brik kodes til adgang.  
Vi har haft stor tilgang af nye med-
lemmer og vi byder dem hjertelig 
velkommen. Mange nye kræver også 
mange instruktører, jeg vil opfordre 
”de gamle” også kigger til de nye og 
giver dem et par gode råd. Vi har 
haft en stor stigning af salg af am-
munition, og det giver et fint over-
skud, som er med til at vores øko-
nomi er så god. Enkelte vil måske 
mene, at vores mange nyindkøb har 
drænet kassen lidt rigeligt, men vi 
har meget ammunition på lager og 
vi synes, at det er ”lækkert”, at vi 
kan tilbyde medlemmerne et bredt 
udvalg af topmoderne våben. 
Vi har, efter ansøgning til DGI’s for-
eningspulje, fået tildelt 60.000 kr. 
En del af disse penge er brugt til ny-
indkøb af seks nye pistoler. Næste 
punkt på ønskesedlen er to nye 
Feinwerkbau salonrifler, som vi net-
op har bestilt. 
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Vi har afholdt flere firma-, fødsels-
dags- og polterabend events, som 
også har givet en god indtægt. Dette 
kan ikke realiseres uden mange fri-
villige til at give en hjælpende hånd. 
TAK skal i ha’. 
Vi står foran et travlt forår. Vi har 
lovet at afholde DGI Nordsjællands 
mesterskab i salonriffel d. 21., 23. 
og 24. februar. Vi har også tilbudt 
at afholde DGI NSJ-mesterskab og 
finaleskydning i 15 m pistol på vo-
res baner. Disse konkurrencer kan 
ikke afvikles, hvis vi ikke har nogle 
friske hjælpere, så meld jer snarest.  
På baggrund af bandepakken er vi 
blevet pålagt at registrere medlem-
merne. Vi har indført medlemskort 
med medlemsnummer og SKV infor-
mationer samt billede. Når du har 
betalt kontingent for 2019, vil vi 
fremstille nye kort, som ligger til af-
hentning på skydebanen. Jeg vil 
også minde alle, der ønsker at 
benytte foreningsvåben om, at man 
skal have en SKV6 tilladelse fra po-
litiet. Hvis du er i tvivl – se på hjem-
mesiden eller kontakt formanden. 
Vores generalforsamling afholdes 
25. februar, hvor du kan få meget 
mere information om året i SKL. 
Jeg ønsker alle skytter og deres 
familie et rigtigt godt nytår. 

John 
 
Kontingent 2019 
 
SKL Kontingent bliver fremadrettet 
via Betalingsservice. 
 
SKL vil fremover opkræve det årlige 
kontingent, våbenopbevaring og ba-
neleje via Betalingsservice. Dvs. at 
du modtager en opkrævning i slut-

ning af januar, som du skal betale 
og tilmelde dig Betalingsservice. 
 
Beløbet du vil blive opkrævet er pr. 
enkelt medlem, dvs. er der flere 
medlemmer på samme adresse, skal 
de hver især betales og tilmeldes.  
 
Det opkrævede beløb for 
kontingent pr. år  

• Senior 500 kr.  
• Junior 300 kr. 

 
Tillægsbeløb til kontingentet pr. år  

• Baneleje 300 Kr. 
• Våbenopbevaring 150 kr. 

 
Du kan allerede nu tilmelde dig via 
denne kode: 

 
Ved tilmelding til Betalingsservise 
skal du udover at oplyse dine per-
sonlige data også skrive dit med-
lemsnummer på 4 cifre, IKKE dit 
skyttenummer, det fremgår af dit 
medlemsbevis. Er du i tvivl herom 
spørg Kassereren eller Formanden. 
Det er også muligt at finde oplys-
ninger ang. betaling af kontingent 
på vores hjemmeside under 
”FAKTA”. 
 

PS HUSK at afmelde din evt. faste 
overførsel af kontingent mv., når du 
tilmelder dig betalingsservice.
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 
Tirsdag den 8/1 1. del - Instruktion af nye skytter kl. 20:00 
Tirsdag den 15/1 2. del - Instruktion af nye skytter kl. 20:00 
Tirsdag den 22/1 Klubmesterskab på luftgevær 
Tirsdag den 29/1 Klubmesterskab på luftgevær 
Tirsdag den 5/2 Klubmesterskab på luftgevær 
Torsdag den 21/2 
Lørdag den 23/2 
Søndag den 24/2 

DGI Nordsjællands geværmesterskab Lyngby 
 
Frivillige søges – meld jer hos formanden 

Mandag den 25/2 Generalforsamling kl. 19:30 i Lyngby 
 
Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech) 
Tirsdag den 8/1 1. del - Instruktion af nye skytter kl. 20:00 
Tirsdag den 15/1 2. del - Instruktion af nye skytter kl. 20:00 
Lørdag den 19/1 Kombi + tjenestepistol Kalvebod 
Lørdag den 23/2 Kombi + tjenestepistol Kalvebod 
Mandag den 25/2 Generalforsamling kl. 19:30 i Lyngby 
Lørdag den 16/3 
Søndag den 17/3 

DM i kombipistol Brøndby 

  

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen) 
Lørdag den 12/1 Vinterterrænskydning på Københavns Skytte-

center (Kalvebod) 
http://www.skyd.dk/joomla/Dokumenter/Indbydelser/Indbydelse_Terrain_2018-19.pdf 

Lørdag den 9/2 Vinterterrænskydning på Københavns Skytte-
center (Kalvebod) se link under den 12/1 

Mandag den 25/2 Generalforsamling kl. 19:30 
Lørdag den 9/3 Vinterterrænskydning på Københavns Skytte-

center (Kalvebod) se link under den 12/1 
 

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius) 
Mandag den 25/2 Generalforsamling kl. 19:30 i Lyngby 
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 for-
manden vores tidligere mangeårige 
kasserer Hanne Haremoës til æres-
medlem. Formanden ønskede tillyk-
ke med hendes 80-års fødselsdag 
samt takkede Hanne for det store og 
ansvarsfulde job som kasserer gen-
nem 26 år. 
 

 
John 

 
Klubmesterskab og lidt 
mere 
  
Først vil jeg sige tak for en dejlig 
sæson, med mange geværskytter på 
banen. Vi har tillige haft næsten 
fulde intro hold for nye skytter. Det 
er dejligt at se den store interesse. 
Vi har afholdt klubmesterskab på 
15m gevær i efteråret med stor til-
slutning og fine resultater blev 
skudt. Resultatlisten blev som 
følger: 
  

Riffel, 15m - Klasse BK 
1. Tobias Løve Petersen    190 
2. Frederik Anderskov Jensen 182 

  
Riffel, 15m - Klasse J 
1. Noah Bøggild      192 
2. Lucas Jensenius    190 

  
Riffel, 15m - Klasse VS 
1. John Aarø Mortensen  178 
2. Michael Prætorius   170 
3. Michael Petersen    152 

  
Riffel, 15m - Klasse VÅ 
1. Jeannette Frost     198 
2. Per Nielsen       190/04 
3. Line Aastrup      190/01 
4. Dennis Noer Pedersen 186 
5. Niels Kofod       185/03 
6. Pavel Ibenforth     185/00 
7. Kitty Holm Obel    183/02 
8. Bjarne W A Obel    183/00 
9. David Krobæk Grainger 181 
10. Conny Petersen    178 
11. Anton Tarding     177 
12. Henrik Bech     172 
13. Peter Anderskov Jensen 145 

  
Riffel, 15m - Klasse SE 
1. Anker Hoch      186/02 
2. Folmer S. Gørtz     184/00 
3. Jesper B. Erichsen   183/02 
4. Willy Trebbien     173/00 
5. Jens Tarding      170/01 

  
Som følge af få deltagere i nogle 
klasser, er der nogle, der er slået 
sammen. Resultatlisten i alle klas-
ser kan ses på følgende link: 
http://skyttelaugetlyngby.dk/onew
ebmedia/Resultatliste-05-12-
2018%2012_37_08.pdf 
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Med den øgede aktivitet vil vi gerne 
tilføre geværskytterne noget nyt. Vi 
har i det forgangne år købt en ny 
Feinwerkbau luftriffel, og vi har net-
op bestilt yderligere  
2 nye Feinwerkbau  
cal.22 rifler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tillige har vi bestilt 10 høreværn til 
riffel. Disse høreværn er mindre og 
med affasning, så kindpude og 
høreværn ikke kolliderer. 

 
Husk, at klubmesterskabet fortsæt-
ter i foråret med klubmesterskab på 
luftgevær. Det sker den 22/1, 29/1 
og 5/2. Så kom og vær’ med. 

Michael Prætorius 
 

Skydeleder uddannelse! 
Fra den 1. juli 2019 skal der være en 
skydeleder tilstede i forbindelse med al 
skydning med registreringspligtige 
våben på skydebaner i Danmark. DGI 

Skydning, Dansk Skytte Union og 
Dansk Firmaidrætsforbund arbejder 
sammen om at udbyde en ny skydele-
deruddannelse til landets skyttefor-
eninger. 
Vi har samlet al den viden om lov-
givningen, du skal bruge for at være 
opdateret og varetage sikkerheden på 
din skydebane. Du får på uddannelsen 
også inspiration, som du og dine 
medskytter kan bruge til at skabe et 
godt og sikkert miljø i foreningen. 

Fra januar 2019 vil der blive tilbudt 
skydelederuddannelser både on-line 
og som fysisk kursus. 

Alle medlemmer bør sætte sig ind i de 
nye sikkerhedsbestemmelser. Se dem 
på skydebanen eller på hjemmesiden. 
 
 

Juleafslutningen 2018 
 
Der var 44 deltagere i årets jule-
afslutning og traditionen tro starte-
de vi med en række fun-skydninger. 
 
Der var 3 forskellige skydninger: 
Skydning mod faldmål luftgevær 
(5 skud maks. 5 points) 
Skydning mod juletræ luftpistol  
(5 skud – maks. 15 points) 
Julemandens 5 værste ønsker – 
skumpistol  
(5 skud – maks. 13 points) 
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Der var præmier til de bedste: 
 

Junior: 
Noah           20p 
Lucas           12p 
Lucas fik faktisk fuldt hus ved skyd-
ning mod faldmål – men det var ikke 
nok, når de specielle juleskydninger 
var talt med.  
 

Senior: 
1. David        27p 
2. Lars Bay       24p 
3. Carl Nielsen     23p 
4. Michael Petersen   22p 
5. Erkki        21p 
6. Helle         20p 
7. Niels P        20p 
8. Johnny Lundstrøm  20p 
9. Ethan        20p 
10. Ann-Cathrin    19p 
11. Dennis N      19p 

Trøstpræmie: 
Sven Probst-Hansen   6p 

 

Efter skydningerne gik vi til fadet – 
julefadet og sluttede af med ris-
alamande. I år var mandlen var væk 
– så vi måtte trække lod i stedet. 
  

John 
 
Nye våben med tilskud fra 
Dansk Idræts foreningspulje 
  
SKL har i 2018 fået tildelt 60.000 kr 
øremærket til våbenkøb. Det er især 
grovvåben, der er blevet investeret i, 
og følgende våben ankom sidst på 
året (som afbilledet i næste spalte)... 
  
• Rhino .38/.357 revolver med 

lavtliggende løb for mindre 
opslag 

• S&W M&P 2.0 9mm med greb til 
små hænder 

• Browning Highpower 9mm 
• SIG 320 med fastmonteret 

rødpunkt som bla. kan bruges i 
IPSC production optics samt 
Grov open. 

• S&W .22 med kompensator og 
rødpunkt sigte. 

• Ruger single action army, en 
historisk replica. 

  
Ud over pistoler dækker tilskuddet 
også indkøb af 2 nye Feinwerkbau 
salonrifler, som ankommer i det 
nye år. 
  
I starten af 2019 ankommer også 
en meget lidt brugt Steyr luftpistol 
med 5-skuds magasin samt en Be-
retta 9mm. Begge våben er købt af 
medlemmer. 
  
Vores indkøb udspringer af et øn-
ske fra bestyrelsens side om at give 
medlemmerne så alsidigt et udvalg 
af våben som muligt. 
  

/Jakob 
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Indkaldelse til generalforsamling 
 

Mandag d. 25. februar 2019 kl. 19.30 
Lyngby Idrætsby, Mødelokale 1  
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Kontingent 
5. Indkomne forslag  
6. Valg af kasserer 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Michael Prætorius 

og Henrik Bech 
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. 2019 
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. 19. februar 2019 
 
 
 


