
 

 

  

John Mortensen takker af efter 
37 år som formand  
 

SKL takker for den store indsats, der har været 
med til at gøre foreningen til det, den er i dag.  
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Bestyrelsen 
 
Formand og geværterræn: 
 John Mortensen 40 41 66 58  
 * skyttelauget@sport.dk  
Kasserer: 
 Povl Martens 52 51 90 56 
 * povlmartens@gmail.com 
 
Pistolterræn, næstformand: 
 Henrik Bech 29 69 30 12  
 * henrik.larsen@asterion-int.com 
Pistolskydning: 
 Jakob Vels 40 55 13 17 
 * jakobvels@gmail.com   
Pistol Dynamiske skydninger: 
  Pavel Ibenforth 23 71 83 94  
  * pavel.ibenforth@gmail.com 
 
Gevær-, langdistanceskydning og 
sekretær: 
 Michael Prætorius 23 71 70 47 
 * mail@sogmprivat.dk 
 
Redaktør af Skytten: 
 John Ingor 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. 2/2022 er 
torsdag den 17. marts 2022.  
 
Du finder bladet på nettet via 
vores hjemmeside. Det udkommer 
sidste uge af marts, juni, september 
og december. 
 

Godt nytår 
 

Vi har i 2021 haft en del udfordringer 
mht. nedlukninger, aflyste arrange-
menter og konkurrencer. Vi havde 
lukket indtil 7. februar og nåede lige at 
få afviklet Nordsjællandsmesterskab 
for pistol i marts for igen at lukke ned. 
Vi begyndte 25. maj igen og vores ge-
neralforsamling blev afholdt 31. maj. 
Ventelisterne til introskydningerne for 
nye skytter blev meget lang, men tak 
til alle de nye, som har været tålmodige 
og har meldt sig ind. Vi er rigtig stolte 
over, at omkring 70 nye er blev med-
lemmer. Der er også kommet flere er-
farne skytter fra andre foreninger, som 
har fået kendskab til vores fantastiske 
skydebaners muligheder. Vi har dog 
også haft et minus på 25, som er 
udmeldt af forskellige årsager. 
 
Vi fik mulighed for at holde sommer-
åbent på banerne i juni, juli og august, 
hvilket rigtigt mange benyttede sig af. 
Der er flere, der har taget ”skydeleder-
uddannelsen”, og som efterfølgende 
har fået adgang til banerne udenfor de 
normale træningsdage. 
Der har været fine resultater ved for-
skellige stævner: 
• Pavel vandt et DM i IPSC Production 
• David vandt et DM i IPSC Production 

light 
• Henrik vandt sølv ved DM i Cowboy 

action 
• Kitty vandt sølv ved DM i sportspis-

tol 
• Kenneth og Davids fik tilsammen 5 

sølv og 3 bronze i de forskellige dis-
cipliner ved DM i tjenestepistol 

 
Der var mange præmier til vores pistol-
skytter ved Nordsjællandsmesterskab, 
som blev afholdt i Lyngby og pt. ligger 
vores to hold i divisionsturnering nr. 2 
i 1. og 2. division. 
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Der er bare slet ikke nok SKL skytter 
der deltager i konkurrencer rundt om-
kring. Når vi ser på antal medlemmer 
kontra deltagerantal i de forskellige 
turneringer og stævner, er der næste 
beskæmmende, hvor få fra os der del-
tager. Kom nu ud og mød mere tal-
stærk op. 
Holdskydningen for pistol er blev meg-
et populært takket være Bjarne og 
teamet bag. Jeg håber at vi også i 2022 
kan få gang i en ny runde, som både 
de ”gamle” og nye medlemmer kan få 
glæde af. 
 
Vi er blev blevet medlem af Parasport 
Danmark som er for alle uanset handi-
cap og det sker i samarbejde med 
Dansk skytte Union. (se artikel fra 
Buster) 
 
Til slut vil jeg i dette ”godt nytår”, som 
er mit ”sidste”, ønske alle skytter og 
jeres familier, et forhåbentlig godt og 
Coronafrit 2022. 
 

 
Vores to nye Feinwerkbau rifler 
 

John Mortensen 

Pistolstævne i november 
Vi prøvede igen med et pistolstævne 
i Skyttelauget i november måned. 
Stævnet var en succes, men vi 
manglede deltagere. Det var både 
vore egne skytter og skytter fra and-
re klubber der udeblev, så det blev 
en stille og rolig dag. 

Der blev afholdt præcisionsskyd-
ning og faldmål på dagen. SKL gjor-
de sig dog lidt bemærket i præmie-
listen - tillykke med placeringerne.  

Tak til de frivillige der stillede op. 
 
Har du et forslag til hvad der kan 
gøre stævnedeltagelse mere attrak-
tivt for dig eller alle vores skytter, så 
tag endelig fat i en af os og få en 
snak.  

Jakob 
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 
On-To 9-10/2 + 
Søndag d. 13/2 

Gevær luft Nordsjællands mesterskab 

Ti-On d. 22-23/2 + 
Lø-Sø d. 26-27/2 

Gevær .22 Nordsjællands mesterskab 

 

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech) 
Mandag d. 17/1 Holdtræning pistol 4 
Tirsdag d. 25/1 Holdtræning pistol 4 
Lørdag d. 29/1 – 
Søndag d. 30/1 

Hillerød pistolstævne – Luft, .22, grov 25m Grov 
GR/GPA og fin 25m 

Tirsdag d. 1/2 SKL pistol sekund klubmesterskab 
Tirsdag d. 8 +  
Lørdag d. 12/2 

Pistolstævne Luft Ølstykke 

Mandag d. 14/2 Holdtræning pistol 5 
Mandag d. 21/2 SKL generalforsamling kl. 19 
Tirsdag d. 1/3 Instruktion 1. del, nye skytter kl. 19:00 
Torsdag d. 3/3 + 
Lørdag  d. 5/3 

DGI Nordsjællands pistol mesterskab luft og .22 
i Lyngby 

Tirsdag d. 8/3 Instruktion 2. del, nye skytter kl. 19:00 
 

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen) 
Lørdag d. 15/1 Geværterræn Kalvebod 
Lørdag d. 12/2 Geværterræn Kalvebod 
Lørdag d. 12/3 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 
 

Ny skytte med ambitioner 
om PL i 2024 
 
 
Vi har fået følgende indlæg fra 
Buster, som er et af vores nye 
medlemmer i 2021. 
 
 

Jeg hedder Buster, og jeg er 21 år 
gammel. Jeg har altid været en aktiv 
fyr og har dyrket alverdens sports-
grene, da det virkelig har interesse-
ret mig. Men for godt og vel syv år 
siden ændrede det sig, da jeg kom 
til skade i en skiulykke, hvor jeg 
brækkede ryggen og herefter er ble-
vet lam for livet og ned.  
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Jeg har derfor ikke kunne dyrke de 
sammen sportsgrene på samme ni-
veau, som jeg altid har gjort. De blev 
derfor lidt kedelige, jeg måtte finde 
nye interesser inden for sports-
verdenen, som har vist sig at være 
svært. Jeg har prøve nye sportsgre-
ne som kørestolsbasket og køre-
stolsrygby, men det har ikke sagt 
mig så meget.  
 
I lang tid havde jeg derfor ikke en 
sportsgren, der interesserede mig. 
Men i og med jeg altid har haft en 
interesse for våben, faldt jeg helt 
tilfældigt over skydningen. Her er 
der nemlig hverken forskel på, om 
man står op eller sidder ned. Jeg 
startede derfor i Skyttelauget Kgs. 
Lyngby, som har vist sig at være lige 
noget for mig. Hele atmosfæren, når 
man kommer derned, er det hele 
værd, når man har haft en lang dag 
og bare har brug for at koble lidt af. 
Man mødes altid med et smil af de 
venlige sjæle, der bruger deres tirs-
dag aften dernede. Det har også væ-
ret virkeligt rart, at man er blevet 
modtaget uden forskelsbehandling 
af alle, og helt i top at faciliteterne 
også bare spiller til en kørestols-
bruger. Oven i det, synes jeg, det er 
superfedt, at klubben sidenhen er 
blevet medlem af ParasportDan-
mark. Det viser bare, at klubben 
accepterer og vil én det bedste, samt 
give de bedst mulige vilkår for 
kørestolsbrugere.  
 
Jeg startede som, og stadig er, pi-
stolskytte og har været medlem i en 
fire måneders tid nu. Jeg skyder en 
gang imellem grov, og har lige inve-
steret i en langdistanceriffel, men 

jeg bruger størstedelen af min tid 
på, at skyde luftpistol på 10 meter, 
som er min primære disciplin. Her-
udover skyder jeg nu for Parasport 
Danmark som elitealtet, hvor vi er i 
gang med at opstille et hold til det 
kommende Paralympiske Lege i 
2024.  

 
Da jeg stadig er en forholdsvis ny 
skytte, har jeg ikke oplevet det helt 
store endnu, men jeg har allerede 
skudt Københavnsmesterskaberne, 
Lolland-Falster Open og divisions-
skydning. Så jeg er godt i gang med 
at lære miljøet og konkurrencegrad-
en at kende. 
 
Jeg er altså gået all-in på skydning-
en og skyder udover i Lyngby også i 
Talent Center Øst i Ballerup, som er 
et træningscenter for normale skyt-
ter og paraskytter, der træner mod 
mesterskaber og OL/PL.  
 
Jeg synes, skydningen er en fed 
sportsgren, hvor man virkelig lærer 
sig selv at kende. Jeg har lært, hvor 
meget den psykologiske del tæller, 
når det handler om at skyde et godt 
resultat og få en fed oplevelse. 
 

Buster Antonsen 
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Lönsboda terræn skydning 
 
Sikke en fantastisk tur, og jeg an-
kom endda 1 dag senere end de an-
dre deltagere. Det sker ALDRIG 
igen. Jeg vil blot berette om de 24 
timer fra min ankomst. Lækker 
morgenmadsbuffet arrangeret af 
teamet ved min ankomst omkring 
kl. 8 lørdag morgen og straks der-
efter fyldtes bilerne med både sky-
deglade deltagere, våben og ammu-
nition i poser. Herunder ved an-
komst til selve terrænskydningen og 
skivebilledet fra første skydestation 
og en af de senere skydestationer: 
 

   
Der blev kørt 3 skyderunder. 1. 
runde var med en kaliber .22 som 
gav forståelse af hvad, vi var ude i 
og anden runde med en 9mm og 
tredje for de glade cowboy’der, der 
skød med revolver. Hver dagsskyd-
ning består af 8 stationer med 6 
skud til hver station. Man vælger 
selv, hvor mange, og hvilke man vil 
ud i. Og samme scenarie foregik 
igen på det der hedder natskydning, 
som består af 7 stationer med 6 
skud pr. station. 

 
Utrolig sjov tur med masser af un-
derholdning og man kommer hin-
anden ved på en fed måde og klub-
kulturen styrkes af det.  
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Os førstegangsdeltagende var ude i 
at udfordre de garvede instruktører 
og der blev jublet højt, når en SKL 
instruktør på en skyde station ram-
te 0 ud af 6 og en førstegangsdel-
tagende ramte 6 ud af 6. Dette var 
naturligvis til stor forundring for de 
svenske banekommandører og de 
grinede med, at der blev jublet ved 
for få point. Det var ligeledes ganske 
underholdende, at man på sidste 
station, som SKL instruktør ikke 
turde kalde point uden indblanding 
af de svenske overmagter, der med-
bragte dohn, lys og lygte til at melde 
kuglen inde for mål eller uden for 
mål.  
 
Vores Team 3 var ganske larmende 
og bestod nok mest af de bedst sik-
kerheds garvede. Ja så sikkerheds-
fikseret at når skydning blev råbt i 
gang om, at der måtte skydes, så var 
der enkelte af de deltagende, der 
skød med et sikret våben og sågar 
enkelte med tomme magasiner. Ja 
ja, sikkerheden skal være i orden. Vi 
var også enkelte, der var udfordret 
på, at nogle af skiverne var så små, 
at det mindede om, at finde smølfer 
i skoven. På netop den skydestation 
med smølfer og grin af kommenta-
ren om smølfer var der ikke mange 
point, der blev lavet af deltagerne. 
Men sjovt var det. Vil egentlig også 
slå en streg for de point og medaljer, 
der blev hevet med hjem, dog ikke 
afslører yderligere pga. GDPR men 
lidt kan måske nævnes såsom, at en 
riffelskytte havde flere point end 
andre pistolskytter fra samme klub. 
Jeg har point listerne med alle nav-
ne. "#$% 

Mellem dag og natskydning skulle 
der naturligvis indtages mad, som 
blev tilberedt i allerbedste stil af 
Jakob Vels, og der blev lavet 2 lækre 
retter, en chili con carne og en con 
carne i karry suppe lignende ret. 
Begge utrolig lækre og tilberedt til 
perfektion. Hold da op vi fik fyldt 
maverne. Tak Jakob. 
  
Jeg kan garantere, at jeg til næste 
år IKKE vil komme for sent og skulle 
der dukke en tur mere op inden ok-
tober 2022 så vil jeg på det kraf-
tigste anbefale, at man tager med. 
Fedt kammeratskab, råhygge og 
sjov med skydere på banerne.  
 
Ja slutteligt vil jeg afslutte med, at 
lade billederne tale for os 
 

  
 

 
Kadri Elwan 
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Indkaldelse til generalforsamling 
 
Mandag d. 21. februar 2022 kl. 19.00 med forbehold for 
restriktioner 
Lyngby Idrætsby, Mødelokale 1+2 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Kontingent 
5. Indkomne forslag  
6. Valg af formand (John modtager ikke genvalg) 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jakob Vels og 

Pavel Ibenforth 
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. 2022 
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. 15. februar 2022. 
 


