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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

2020

2021 bliver bedre – vi kommer til at skyde,
lugte krudtrøg uden masker
og give mestrene et kram!!!
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Bestyrelsen
Formand og geværterræn:
John Mortensen
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
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. 2/2021 er
torsdag den 18. marts 2021.

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 skal til at tage hul på et nytår.
Hvad vil det bringe, og kommer vi i
gang på en fornuftig måde?
Vi kender desværre ikke, hvilke restriktioner som fremover vil være
gældende ved indendørs skydning.
Men vi er fortrøstningsfulde og håber, at vi kan komme i gang med vores mange nye tiltag, som vi startede op i 2020, bl.a. holdtræning for
pistol som har været en kæmpe succes.
Hvis jeg skal se tilbage på 2020 er
det med en meget mærkelig fornemmelse og følelse af magtesløshed og
frustration over de mange ”lukkedage” som vi er blevet pålagt. Foråret bød på lukninger i marts, lige
efter vi var værter for DGI Nordsjællands mesterskaberne i både
riffel og pistol. Hen over sommeren
kunne vi heldigvis benytte banerne
i Idrætsbyen, men i efteråret kom
der restriktioner, - kun 10 personer
måtte være i opholdslokalet og på
banerne. Der var dog mulighed for
at vores få børn kunne skyde, hvilket Jeannette styrede på fremragende vis. Der var også mulighed for
at udvide træningstiderne, for de
skytter der havde skydelederuddannelsen og eget våben, så vi tirsdagtorsdag-fredag kunne benytte banerne fra 9-22.
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Som bekendt blev alt lukket ned fra
den 9. december og foreløbig til den
17. januar 2021.
Jeg henstiller til at følge med på
vores hjemmeside, hvor de nyeste
og aktuelle regler vil fremgå.
Vi har rigtig mange tilmeldinger til
vores intro kurser, som vi desværre
har aflyst, og der er pt. lukket for
tilmeldinger.
Vi har også aflyst flere firmaarrangementer og skoler, som gerne vil
prøve at skyde. Der mangler lidt
indtægter fra disse samt manglende
omsætning på salg af ammunition.
Vi har søgt og fået tilskud fra Corona puljerne, så det er da lidt positivt.
Vores generalforsamling afholdes
15. februar, hvor du kan få meget
mere information om året i SKL.
Jeg ønsker alle skytter og deres
familie et rigtigt godt nytår.
John

kan også bruge andre ting i hjemmet J En fyldt vandkoger, et strygejern eller lignende kan også bruges.

Hold formen ved lige!

Før og nu for Jeannette

Vi glæder os alle til at komme tilbage på banerne. Men ind til da må
vi finde andre måder at holde os i
form på – uden at skyde. På vores
Facebook side har
Jeannette og Jens
lagt opslag op, som
viser, hvordan de
træner derhjemme.
Men det behøver ikke være så avanceret, og skræmmende
for de naboer der
kigger ind ad vinduerne. Du behøver
ikke stå med pistolen eller geværet – du

Det gælder om at holde muskler og
balance og holdning vedlige.
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Skydekalender
Da vi slet ikke kender til mulighederne for at åbne skydebanen for diverse
intro/konkurrencer mm. er det med forbehold om nedenstående afvikles.

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Mandag d. 1/2
Fr-Lø d. 5-6/2
To d. 8/2 + Lø-Sø d.
13-14/2
Mandag d. 15/2
Ti-On-To-Lø d.
23+24+25+27/2
Lø-Sø d. 13. + 14/3

Ø-stævne i Ballerup – tilmelding
http://skydetilmelding.dgi.dk/
Ø-stævne i Ballerup - tilmelding
http://skydetilmelding.dgi.dk/
Nordsjællandsmesterskabet cal. .22 riffel 15m
kl. 19:30 Generalforsamling mødelokale 1 (med
forbehold)
Nordsjællandsmesterskabet Riffel luft 15 m
DM Ungdom 15m riffel

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Tirsdag d. 19/1
Mandag d. 25/1
Torsdag d. 4/2
Fr-Lø d. 5-6/2
Tirsdag d. 16/2
Mandag d. 22/2
Mandag d. 15/2

Holdtræning 1
Holdtræning 2
Ø-stævne i Ballerup – tilmelding
http://skydetilmelding.dgi.dk/
Ø-stævne i Ballerup - tilmelding
http://skydetilmelding.dgi.dk/
Holdtræning 1
Holdtræning 2
kl. 19:30 Generalforsamling mødelokale 1 (med
forbehold)

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Lørdag d. 16/1
Lørdag d. 13/2
Mandag d. 15/2
Lørdag d. 13/3

Geværterræn Kalvebod
Geværterræn Kalvebod
kl. 19:30 Generalforsamling mødelokale 1 (med
forbehold)
Geværterræn Kalvebod

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
Mandag d. 15/2

kl. 19:30 Generalforsamling mødelokale 1 (med
forbehold)
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
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Se mere på www.skyttelaugetlyngby.dk eller
Facebook/Skyttelauget Kgs. Lyngby.
Trænerkursus Pistol
I efteråret havde jeg glæden af at få
lov til at deltage på trænerkurset
sammen med Kenneth her fra klubben og 9 andre nysgerrige skytter
fra andre klubber. Der var deltagere
fra DGI Nordsjælland og DGI Storkøbenhavn. Kurset foregik over to
dage fordelt på to lørdage.
Kurset indeholder teori samt praksisøvelser inden for en masse forskellige felter. 1. dag på kurset startede ud med en snak om, hvad trænerrollen indebærer samt forskellige
læringsmetoder. Det er vigtigt at
være opmærksom på, hvordan dem
man træner lærer bedst, for at få
mest ud af undervisningen. Nogle
lærer lettere ved at se, hvordan tingene gøres, mens andre f.eks. skal
have lov til at stå med det i hænderne selv. Disse forskellige læringsmetoder blev afprøvet kursusdeltagerne i mellem. I forlængelse af dette,
blev vi også undervist i træning af
forskellige aldersgruppe. Dette indebar hvilke forskellige elementer
der er essentielle i træningen af de
forskellige aldersgrupper. F.eks. ved
træning af børn er det vigtigt, at leg
indgår som et element i træningen.
Herudover afprøvede vi en masse
forskellige opvarmningsøvelser, der
også kan bruges til træning af forskellige muskelgrupper, der bruges
i skydningen til derhjemme.

På 2. kursusdag arbejdede vi intensivt med SAV. SAV står for sigte,
aftræk og vejrtrækning. De 3 elementer, der tilsammen giver det
gode skud. Alle deltagere på kurset
afprøvede forskellige øvelser inden
for hver af de 3 elementer.
Kurset var dybdegående og klædte
de kommende trænere på til at analysere skytter, for derefter bedst
muligt at vælge den træningsmetode der passer skytten bedst. Derudover er vi nu i stand til hjælpe med
øvelser/finjustering ift. sigte, aftræk
og vejrtrækning, der alt sammen
med kontinuerlig træning danner et
bedre skydebillede.
Trænere var Michael Barnes og
Bjarne Obel.

Corneliah
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Holdtræning for pistolskytterne
i Lyngby med hjælp fra
Foreningspuljen

Side 6
som overhovedet muligt. Det hele
har været i brug, undtagen øjenblænder for det er den lektion, vi har
på næste holdtræning.
Træneren har selvfølgelig også en
favorit i sin nye, store værktøjskasse:
Det jeg selv er mest stolt over, er
faktisk spejlet, det er virkelig et genialt træningsredskab. Fordi skytten kan selv se, om han/hun hælder hovedet osv. Man kan arbejde så
meget med skydestilling, og skytten
får en visuel måde at erkende det på
sammen med træneren lige med det
samme.

Af: Niels Pagel Jensen (Dansk Skytteunions
blad)

Holdtræning for voksne pistolskytter er ikke et hverdagssyn i dansk
skydning. Ikke desto mindre er det
lige præcis hvad Skyttelauget Kongens Lyngby har kastet sig over, og
klubben har udstyret i orden takket
være en donation fra DIF og DGI’s
Foreningspulje på 30.000 kr. Puljen
har årets sidste ansøgningsfrist 31.
oktober for store ansøgninger over
30.000 kr. Mindre beløb kan søges
løbende.
Skyttelauget
Kongens
Lyngbys
træner Bjarne Obel fortæller:
– Vi søgte tilskud til indkøb af grej
til 30.000 kr., udelukkende udstyr
til holdtræningen, så det blev praktisk muligt at få så gode værktøjer

Overvejer din klub også at erhverve
et spejl, er anbefalingen, at det er
vigtigt, at spejlet står 100 % lodret,
det må ikke være vippespejl. Et
dobbeltsidet på hjul gør det muligt
at arbejde med 2 skytter på samme
tid, så det er at foretrække frem for
et væghængt spejl, anbefaler Bjarne
Obel.
Det store indkøb er udstyr er kommet i stand gennem en ansøgning til
DIF og DGI’s Foreningspulje, der
prioriterer hverdagens fællesskaber
i idrætsforeningerne. Fællesskaber,
hvor helt almindelige danskere i
hele landet mødes året rundt, får
demokrati og deltagelse ind under
huden og oplever glæden ved idræt,
som det hedder i DIF’s beskrivelse
af puljen.
Midlerne fra puljen skal desuden
hjælpe foreningerne i hverdagen og
skabe rum til udvikling. Det kan
eksempelvis være til initiativer, som
støtter op om DIF og DGI’s fælles
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vision, Bevæg dig for livet, der går
ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i
en forening. Foruden fokus på flere
medlemmer anbefaler DIF, at ansøgningen er realistisk, mådeholden, målrettet og afgrænset.
I Lyngby er de selvfølgelig glade for
tilskuddet, men holdtræning var allerede på tegnebrættet før pengene
kom i hus og var også blevet gennemført uden de ekstra midler. For
som træneren siger, udstyr til
30.000 kr. er ikke en nødvendighed
for at lave god træning.

Side 7
– Alt dette udstyr kræves ikke for
at lave holdtræning. Vores
trænerteam var privilegeret at søge
og få disse midler. Sidste år havde
vi et pilotprojekt med holdtræning,
og der havde vi ikke alt dette
udstyr, så det er ikke en
forudsætning, det opkvalificerer
bare træning. Forudsætning er
trænere der vil, og skytter der vil
deltage, det er det.
Læs resten af artikel her:
https://issuu.com/danskskytteuni
on/docs/skyttebladet__5_2020/24
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Indkaldelse til generalforsamling
Mandag d. 15. februar 2021
kl. 19.30 med forbehold for restriktioner
Lyngby Idrætsby, Mødelokale 1
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Kontingent
Indkomne forslag
Valg af kasserer
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. februar 2021.
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. 11. februar 2021.

