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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

2020 – et nyt årti skudt tidligt ind i Löndsboda
I år sendte vi et stort hold til
Pistolterræn i Lönsboda.
Læs mere side 5.
I den anden ende af
Europa var David med til at
vinde EM-bronze for hold
ved EM i IPSC. Se side 7.
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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
* mail@sogmprivat.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

Side 2
På nettet kan du fremover finde
bladet via vores hjemmeside. Det
udkommer sidste uge af marts, juni,
september og december.

Godt nytår
Vi har taget hul på et nyt år og jeg ser
frem til, at det vil blive mindst lige så
godt som 2019. Vi har haft en stor
tilgang af nye skytter, som har gennemgået vores introforløb med stor iver, og vi har igen fået mange nye medlemmer. Der er også komme en del rutinerede skytter fra andre foreninger,
der har hørt om vores fantastiske
banefaciliteter. Velkommen til jer alle.
Det har være deltagere til EM, DM’er og
flere store konkurrencer i ind- og udland. Det har bestemt også giver mange præmier. Der var en bronze ved EM
i IPSC-revolver til David, som for øvrigt
også vandt et DM, DM i IPSC til Pavel
og DM i gevær terræn samt sølv i
sekund til John. Jeannette blev nr. 3
ved DM præmievåben på 50 meter.

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. 2/2020 er
søndag den 17. marts 2020.

Skydelederuddannelsen, som blev indført i foråret og implementeret 1. juli
2019, har flere skytter og selvfølgelig
hele bestyrelsen taget. Det er et krav,
at der skal være en skydeleder til stede
ved afvikling af træning og konkur-
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rencer på alle registrerede baner i
Danmark. Vi har i SKL 32 skytter, der
har taget denne uddannelse, men jeg
vil opfordre alle aktive skytter til at få
taget uddannelsen, da den giver en god
viden om lovgivning, sikkerhed og bestemmelser på en skydebane. Vi har
efter ansøgning til DGI’s foreningspulje
fået tildelt 30.000 kr., som vi har brugt
til indkøb af nogle western våben og
tilbehør.
Vi står foran et travlt forår. Vi har lovet
at afholde DGI Nordsjællands mesterskab på salonriffel d. 5, 7. og 8.
marts. Vi har også tilbudt at afholde
DGI-Nordsjællands mesterskab og division finaleskydning i 15m .22 pistol
på vores baner d. 27. + 29. februar.
Disse konkurrencer kan ikke afvikles,
hvis vi ikke har nogle friske hjælpere,

Side 3
Der var tre forskellige skydninger, som
gav en del udfordringer:

Faldmål med luftgevær (5 skud max.
50 point)
Skydning mod gavepakker med
luftpistol (5 skud max. 25 point)
Tompstone Gunfight med luftpistol
med magasin (5 skud max. 50 point)
Præmier til (Junior):
Gaspard: 74 - Tobias: 63 - Mads: 70

- så meld jer snarest.
Vores generalforsamling afholdes den
17. februar, hvor du kan få meget mere
information om året i SKL.
Jeg ønsker alle skytter og deres familie
et rigtigt godt nytår.
John

Juleafslutning
Tirsdag den 17. december afholdte vi
juleafslutning med et fantastisk fremmøde. Vi havde 49 tilmeldte, som fik
sig nogle hyggelig timer med nye discipliner og god mad.

Præmier til senior:
Pavel: 115 – Michael: 112 – David: 109
– Henrik: 107 – Thomas: 106 - Johnny:
105 - Jesper: 100 – Sven: 97 - Erkki:
92 - John: 91 – Jens: 89 - Rasmus: 89
- Ethan: 88 – Dennis: 88 - Jakob: 87 Ogi: 87 - Folmer: 84 - Tommy: 84 Jeannette: 83 og en trøstepræmie til
Helle
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Side 4

Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Tirsdag d. 7/1
Tirsdag d. 14/1
Lørdag den 25/1
Tirsdag d. 4/2
Tirsdag d. 17/2
Torsdag d. 5/3
Lørdag d. 7/3 og
Søndag d. 8/3
Lørdag d. 28/3 +
Søndag d. 29/3

Første træning i 2020 samt 1. intro af nye
medlemmer
2. Intro af nye medlemmer
Arbejdsdag på skydebanen kl. 9-15
Klubmesterskab på luftriffel
Generalforsamling lok. 1. kl. 19:00
DGI-Nordsjællands mesterskab i 15m gevær
DM Gevær Vingsted

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Tirsdag d. 7/1
Tirsdag d. 14/1
Lørdag den 25/1
Tirsdag d. 4/2
Mandag d. 17/2
Tirsdag d. 25/2
Torsdag d. 27/2 +
Lørdag d. 29/2
Tirsdag d. 17/3
Lørdag d. 21/3 +
Søndag d. 22/3

Første træning i 2020 samt 1. intro af nye
medlemmer
2. Intro af nye medlemmer
Arbejdsdag på skydebanen kl. 9-15
Klubmesterskab på luftpistol
Generalforsamling lok. 1. kl. 19:00
Pistolkursus
DGI-Nordsjællands mesterskab og finale i
division .22 pistol + luft 15m i Lyngby
Pistolkursus
DM Pistol Vingsted

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Lørdag d. 11/1
Lørdag d. 8/2
Lørdag d. 14/3

Geværterræn Kalvebod
Geværterræn Kalvebod
Geværterræn Kalvebod

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
Følg med på nettet samt vores hjemmeside
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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Arbejdsdag
Vores skydebane skal have et lille eftersyn, og du er meget velkommen til
at give et nap med tømning af kuglefang kasser, opsamling af bly, opretning af stativer til monitorer, pudsning
af skærme og skiverammer og meget
mere.
Jeg håber, at der kommer nogle stykker fra de andre foreninger, men da vi
er den største og flittigste bruger, skal
vi stille med et stærkt hold.
Det foregår lørdag d. 25. januar kl. 9
til ca. 15.
John

Træning til pistolskytter
I starten af 2020 starter vi på struktureret holdtræning for pistolskytter.
Det kommer til at foregå på det højre
baneafsnit på udvalgte tirsdage fra
klokken 18:15 og cirka to timer frem.

Så har du lyst til at blive en bedre skytte, så kom frisk. Det handler om alt det
grundlæggende i skydning samt finpudsning for de lidt mere rutinerede.
Alle kan være med.
Det kræver af dig, at du møder op med
våben og høreværn samt er indstillet
på at deltage aktivt i din egen læring.

Side 5
Du er også velkommen med klubvåben.
Det står dig frit for, om du vil tilmelde
dig til enkelte moduler, eller om du vil
tage hele rækken. Følgende dage er sat
af til træning i foråret: 25/2 - 17/3 14/4 - 19-5 - 9/6.
Fra starten af januar vil der i kassen
ligge en A4-side med informationer
samt en tilmeldingsliste, hvor man kan
tilmelde sige nogle/alle moduler.
Træningen bliver udviklet af vores eget
trænerteam, så du har muligheden for
at prøve noget nyt og spændende, samtidig med at du bliver en bedre skytte.
Mvh. SKL trænerteam

Pistolterræn i Lönsboda
Jeg havde i år fornøjelsen af for første
gang at være med på tur til Sverige for
at skyde terræn. På forhånd var jeg
først blevet lokket og sidenhen advaret
og begge dele viste sig at være helt på
sin plads.
Der var lige lidt praktiske detaljer, der
skulle på plads fra starten. Min sidste
(og eneste) terrænskydning var for ca.
10 år siden, så det var skønt at klubben havde arrangeret et udmærket
kursus om det på det perfekte tidspunkt før turen. Det gjorde mig noget
bedre teoretisk udrustet. Så var der
lidt med våbenpas og fortoldning og
lidt andre gode sager, men Henrik
vejledte fornemt igennem det hele.
Køreturen derop er en rimeligt behagelig længde, det tog 2½ times tid i
Davids gode selskab. Vi var de sidste
af flokken til at ankomme, men de
andre sad ved bålet udenfor, og der var
sat mad til side til os, så det var en ren
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fornøjelse. David bemærkede, at det
nok var klogest ikke at parkere i
nærheden af bålet, og det forstod jeg
snart var rigtigt.

Der var masser af brænde og god
stemning om bålet, og der blev delt
mange røverhistorier af forskellige årgange. Nogen havde medbragt tændvæske på flaske, andre en løvblæser.
Effekten på bålet var forbløffende ensartet og pludselig var jeg helt med på
det med parkeringen.
Som ”yngste” mand på holdet og klart
den mest fornuftige, gik jeg i seng som
en af de første. Og det var også nødvendigt for at komme op og være klar
næste morgen. Og hvis man er vant til
sit eget stille soveværelse, skal man

Side 6
også lige have lidt ekstra tid, når der er
to værelser med 4 stykker i hver og
ingen dør ud til køkken/fællesrum.
Skydningerne var bestemt lokningen
værdige. Området gør, at det er en
kombination af en skovtur og en skydning og det er virkelig en fornøjelse. De
er sjove, svære og varierede. Jeg havde
tilmeldt mig max antal skydninger, og
da min .22 pistol ikke lige var flyvende
var det .38 revolver, .22 revolver og
9mm pistol og de sidste to igen om
aftenen. Lad os bare sige, at jeg blev
motiveret for at få fikset double action
aftrækket på mine revolvere, så nu har
jeg netshoppet lidt og skal hygge mig
med det i juleferien.

Det kræver også noget sikkerhedsmæssig disciplin, når så mange går
rundt i skoven og skyder så meget,
men det gik i hvert fald helt fint i mine
grupper. Ikke mindst når det så bliver
mørkt, og man skal gå turen igen et
par gange med pandelampe. Mørket
gjorde det lettere på nogle måder, men
mest sværere på andre. Og det stiller
lidt krav til udstyr og nattesyn.
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Klubbens dygtige medlemmer vandt en
overvældende mængde præmier i næsten alle klasser. Da der var to hele ture
efter mørkets frembrud, var præmieoverrækkelserne først færdige godt ud
på natten, og alle var trætte, da vi endelig kom tilbage til hytten. Selv kom
jeg derfra med præcis det, jeg havde
satset på – en god skydeoplevelse, noget erfaring og en sjov og hyggelig tur.
Det kan bestemt anbefales!
Daniel Noe Harboe

SKL deltager i EM i IPSC
SKL havde to deltagere med til EM i
Serbien 10.-14. sep. 2019 i form af
Pavel og David, der skød henholdsvis
Production og Revolver klassen.
Vi kørte derned en torsdag med en
tredje IPSC-skytte fra Danmark og efter ca. 24-26 timers kørsel, inkl. 4 timer ved den serbiske grænse, ankom
vi til Beograd. Søndagen bød på indmarch med taler fra præsidenten for
IPSC og den Serbiske indenrigsminister samt nogle lokale optrædener.
Mandag gik det så løs med skydningen! Alle stages så meget simple og hurtige ud - vi fandt dog hurtigt ud af, at
de ikke var så simple, som de så ud.
Med kriller i maven som følge af matchens størrelse og betydning, blev førstedagens fokus at klare sig igennem
uden DQ og store fejl.
I løbet af de 5 dage (mandag til fredag)
havde hvert Squad 4 skydedage, hvor
man enten skød om formiddagen eller
eftermiddagen, med 6 stages om dagen, i alt 24 stages at gennemføre.

Side 7
Udfordringerne var mange bl.a. i form
af strong og weak hand skydninger,
svingere, papskiver, stålmål og det taktiske element - altså hvilken rækkefølge man havde tænkt sig at beskyde
skriver/stål i.
Lørdag var der præmieoverrækkelser
og stor middag for alle 1.200 skytter
der havde deltaget.
Pavel blev nr. 69 ud af 358 Production
skytter med 73,61 procent efter Eric
Grauffel fra Frankrig (der er verdens
bedste IPSC skytte!) og blev bedste
dansker på det Danske Production
landshold.
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David blev nr. 12 i revolver med 77,53
efter Tom Kronawitter fra Tyskland og
som hold fik Danmark 3. Pladsen i
Revolver, hvor David var næstbedste
skytte.
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Side 8

Indkaldelse til
generalforsamling
Mandag d. 17. februar 2020 kl. 19.00
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: Pavel Ibenforth
og Jakob Vels
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. 2020
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. 11. februar 2020.

