
 

 

40 års jubilæum 

 
 
Ole Trebbien (billedet), Esben Olsen og Steen Løvendahl 
har været medlem af SKL i 40 år og blev hyldet på gene-
ralforsamlingen. En generalforsamling som præger bladet 
denne gang. 
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Bestyrelsen 
 

 
 
 
 

Hjemmeside. 
Hvis du har mulighed for at komme på 
internettet kan du se SKL’s hjemmeside: 

www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby 
 

Bladet – Skytten 
Medlemsblad for Skyttelauget Kong-

ens Lyngby udkommer 4 gange om 
året i 175 eksemplarer. 

Deadline for nr. 3/2005 er 

tirsdag den 7. juni 2005.  
 
 

Beretning 2004 for 
Skyttelauget Kgs. Lyngby 
59. generalforsamling 

 
Beretning for 2004 for skyttelauget 
er desværre præget af et meget 
mindre engagement fra alle afde-
linger, end de tidligere år, for vores 
lille forening. Der er dog lyspunk-
ter. Igen i år har vi en danmarks-
mester som vi trods alt kan bryste 
os med: Søren Tolstrup i gevær ter-
ræn. Vi har hele 6 jubilarer som 
henholdsvis har været medlem i 25 
og 40 år og det er glædeligt, at de 
holder ved. 
 
På Lyngby stadion har vores nye 
tiltag luftskydning, fundet lidt ind-
pas både for gevær og pistol. Der 
har været en del skytter, der benyt-
ter vores våben, men ud til kon-
kurrencer, det kniber det med. Vi 
skal huske på, at vi skal ud og vise 
flaget til diverse konkurrencer, da 
det er det eneste bevis på, at vi er 
aktive og dermed kan beholde de 
våben, som vi har fået via DDS´ 
tilskudsordning. På det sidste har 
der været en del, som skød i vores 
eget pistolstævne. Men jeg skal 
som sædvanlig anmode jer om at 
komme ud til nogle flere konkur-
rencer. 
 
Renoveringen af Lyngby stadion 
har trukket noget i langdrag, vi har 
fået et tilsagn om dækning af 
udgifter for ca. 82.000 kr. til 15 

http://www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby
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meter banen, men det er jo langtfra 
den samlede sum på ca. 200.000, 
som det nok vil koste. Og da kom-
munen igen har fremsendt en ny 
udviklingsplan for ombygningen af 
stadion, må vi se, hvad de svarer 
på et netop fremsendt brev, hvor vi 
undrer os over denne nye beslut-
ning. 
 
Men tilbage til det sportslige: Ge-
værsalon har igen gennemført sko-
leskydning for 6. klasser i kom-
munens projekt ”stjerner i svøb”. 
Der var samlet hele ni klasser, hvor 
vi startede kl. 8 og først var færdige 
kl. 18 en torsdag på stadion. Alle, 
både elever og lærere, var meget 
tilfredse med arrangementet. Det 
har også givet lidt tilgang af nye 
juniorer, men det kniber med at de 
kommer konstant. Der er som sagt 
også få som benytter vore luftvåben 
og jeg vil gerne endnu engang 
henstille til, at de nye og meget 
lækre våben bliver brugt. 
 
Pistolafdelingens aktiviteter er lidt 
stillestående, men med en rimelig 
tilslutning, der er en del fra skole-
skydningen, der viser interesse. 
Det kræver flere instruktører og jeg 
håber, at I gamle vil give et nap 
med. Vi har ikke kunne stille hold i 
de forskellige divisionsturneringer 
og det er for dårligt, når vi har så 
mange aktive på papiret. Pistol-
stævnet ”hyldest 2004” var pænt 
besøgt og det løb lige rundt rent 
økonomisk. Det er takket være en 
ihærdighed og en trofast håndfuld 
hjælpere, at sådanne arrangement-

er kan fungere. Ung pistol som 
Ernst var primus motor for, gav 
utroligt mange interesserede unge, 
men når der blev kaldt til konkur-
rence, så var der lige pludselig 
ingen, der kunne deltage. Vi tabte 
desværre og kom ikke med i final-
erne. Aktivitetstilskuddet fra DDS 
gav lidt under 15.000 kr. og så 
vandt vi også en luftpistol. Men da 
reglerne nu er blevet lavet om fra 
DDS´side, hvor der er blevet be-
grænsninger i antal af hold, som 
foreninger må tilmelde, og det er en 
beslutning som virkelig strider mod 
god foreningsetik, så deltager vi 
nok ikke i denne aktivitet mere.  
At deltage i konkurrencer er også i 
pistolafdelingen et problem: ved 
amtsmesterskabet på 25 meter var 
der ingen deltagere. I terræn øst 
var der kun Jørgen, Ernst, Teddy, 
Osvald og Jens Jakob der deltog. 
Det har også kun givet en 
terrænnål i år og det er til Jørgen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBH 
HJEMMEHJÆLPSSERVICE A/S 
 

- DERES TILFREDSHED VORES STYRKE - 
 

♥ Hjemmehjælpsservice til 

ældre og handicappede 

♥ Hjemmeservice 

♥ Døgnpleje 

♥ Kommunale opgaver (fritvalgsordning) 

 

45 93 37 19 
Klampenborgvej 248, 1 – Kgs. Lyngby 

 

www.pbh.dk 
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen) 

Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00 

Torsdag d. 31/3 Præmieuddeling 

Torsdag d 7-28/4 Skydning på lavt blus 

 Sommerferie 

Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30 

Torsdag d. 31/3 Præmieuddeling 
Torsdag d 7-28/4 Skydning på lavt blus 

 Sommerferie 
 

Pistol (Leder: Ernst Karlskov) og Pistol-Terræn (Leder: Teddy Dahl) 

Tirsdag d. 5/4 22’ Klubmesterskab – Lyngby 

Fr-Sø d. 8-10/4 DM 15 m Pistol – Vingsted 
Tirsdag d. 12/4 Luft Klubmesterskab – Lyngby 

Søndag d. 17/4 Terræn – Kulsbjerg 
Søndag d. 1/5 Terræn – Pedersborg NB! Nyt mødested 

Søndag d. 8/5 Terræn - Kyndeløse 
Tirsdag d. 24/5 Sekundskydning – Klubmesterskab - Lyngby 

Lø-Sø d. 4-5/6 Terræn ØST - Kulsbjerg 
Fr-Sø d. 17-19/6 25m Ø-stævne – Tubæk, Præstø 

Torsdag d. 23/6 Kursus – Præcisionsskydning – Hanebjerg  
Juli  Sommerferie 

Lø-Sø d. 2-10/7 Sommerstævne – alle slags skydninger - Hanebjerg 
 

Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Lørdag d. 30/4 Terræn ØST - Jægerspris 

Terrænskydninger i år er lidt uvisse, men lige så snart jeg ved noget, skal 
jeg nok ringe rundt. MVH Henrik Kirkebæk 
 

Langdistance (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Lø-Sø d. 28-29/5 200m – Saxegårdsbanerne 
Fr-Sø d. 17-19/6 50m + 200m Ø-stævne – Tubæk, Præstø 

Så starter udendørssæsonnen på Hanebjerg sidst i april, og igen i år hver 
torsdag fra kl. 18. Er der nogle af de unge skytter, der kunne tænke sig at 
præve 200m skydning, så kontakt mig på 39 62 65 81. MVH Henrik 
Kirkebæk 
 

Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse: 
http://www.faskyt.dk/kalender/kalender.htm 
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Terrænskydning 
 
Skydning 23/1-2005 5% = 37 
2 mand var i Jægerspris. 
Klasse 1: 
Søren Tolstrup 30 
Klasse 3: 
John Motensen 34 
 
Skydning 20/2-2005 5% = 42 
Denne gang var vi 4. 
 
Klasse 1: 
Søren Tolstrup 42 
Klasse 3: 
John Mortensen 35 
Michael Prætorius 32 
Klasse V: 
Henrik Kirkebæk 4 
 

Henrik Kirkebæk 

Vi kigger langt efter kontin-
genterne. 

 
Tid og penge er bedst brugt 
til skytteaktiviteter i stedet 
for opkrævning af kontin-
gent, som skulle have været 
betalt. Betal dit kontingent 
nu! 
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Formandens beretning 
fortsat.. 
 
Der har også været en god indtægt 
fra ”fun-arrangementer” hvor med-
lemmer velvilligt har hjulpet til og 
på sidste bestyrelsesmøde har vi 
beslutte at give et fast beløb, når 
medlemmerne hjælper til. 
Vi har også indkøbt en ny grovpi-
stol og en brugt salonpistol til vores 
samling. Der er investeret i en bær-
bar PC, som er indbygget i en kuf-
fert hvor også vores hometrainer er 
i. Vi kan selvfølgelige også bruge 
PC én under stævner og til simula-
torskydning. 
Våbeneftersyn er blevet afviklet 
over flere gange. Men jeg må hen-
stille til alle medlemmer med vå-
ben, at når der indkaldes til efter-
syn, er det ikke for sjov. Man skal 
komme og vise sit våben, selvom 
man måske ikke er så aktiv. Jeg 
skriver personligt, med cpr.nr., 
under på, at alle våben er til stede, 
og for pistolmedlemmer også på, at 
de er aktivt skydende. Så nu må I 
tage Jer sammen og komme op på 
Lyngby Stadion, når der bliver 
kaldt til våbenkontrol.  
 
Langdistance- og geværterræn 
skydning bliver holdt i gang af en 
meget lille skare. Vi kan ikke stille 
et hold og vores deltagelse som ar-
rangør af vinterterrænskydninger i 
Jægerspris, kan vi ikke magte. Vi 
har det dog hyggeligt, når vi i sne, 
regn og blæst traver rundt og nyder 
livet. Ved terræn øst deltog Søren 
på FAS´1. hold og John på FAS´ 2. 
hold og begge hev sejren i land for 

amtet. Derudover deltog Michael, 
Claus og Henrik. Ved DM deltog 
Søren på amtsholdet og selvfølgelig 
blev de Danmarksmestre. Han skal 
d. 1. marts, - igen, have Lyngby-
Taarbæk kommunens erindrings-
gave ved et arrangement i kultur-
huset. Han er også den eneste, der 
får en terrænnål. 
 
Kontingent: Det er utrolig svært at 
inddrage, i august måned mang-
lede halvdelen af medlemmerne at 
betale og vi rykkede og rykkede. 
Det betyder, at vi bruger meget tid 
og sender blad ud til medlemmer, 
som bare ikke gider at melde sig 
ud, og vi har i efteråret streget 
mange. 
 
Vi er pr. 31.12.04, 128 medlemmer 
og der er afgivet 11750 geværsalon, 
1560 langdistance, 5520 grovpistol 
og 28900 salonpistol skud i 2004, 
det viser trods alt, at vi er pænt 
aktive. 
 
Vores blad ”Skytten” ser stadig flot 
ud og det er takket være John In-
gor´s spidse pen, eller snarere hur-
tige computer. Vi har dog til tider 
været lidt forsinket i udsendelsen, 
men det skyldes at indslag ved 
deadline er yderst mangelfulde eller 
ikke er fremsendt. Jeg vil gerne 
henstille til alle medlemmer om at 
komme med referater, gode forslag 
eller hvad der nu ellers kan bruges, 
for at gøre vores blad levende.  
  
Michael Prætorius har for langt tid 
siden meddelt, at han ønsker at 
stoppe som leder af geværsalon. Og 
jeg vil gerne takke dig for en stor 
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arbejdsindsats og vi håber, at vi 
stadig kan trække på dig, når der 
skal opfindes nogle beslag o. lign. 
eller hjælpe med på stadion. 
 
Til slut vil jeg her på min sæson 
som formand i 20 år takke mine 
bestyrelseskollegaer, alle de med-
lemmer der har hjulpet til ved sko-
leskydninger, stævner og firma ar-
rangementer for en utrolig indsats i 
2004. 
 
Tak 

John Mortensen 

 
Generalforsamling den  
14. februar 2005 

 

 John Ingor blev valgt til dirigent. 
 

 Formandens beretning. Læs den 
fra side 2. 

 

 Regnskabet blev gennemgået af 
Hanne og Jørgen mente at vi 
havde en del likvide midler der 
bør placeres bedre. – godkendt. 

 

 Kontingent er uændret <20 år: 
200,- og >20år: 350,- kr. pr. år 

 

 Ingen indkomne forslag. 
 

 Valg af kasserer: genvalg af 
Hanne. 
 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Teddy Dahl og Kjeld Jørgensen. 
 

 Valg af suppl.: Bjarne Pedersen 
og Jørgen Clemens. 

 Valg af revisorer: Axel Brøgger og 
Stig Thorup. 

 

 Valg af revisor suppl.: Svend 
Probst. 
 

 Valg af fanebærer: Gert Jønsson 
 

 Valg af underudvalg: Der blev 
nedsat et byggeudvalg af Svend, 
Ernst og John. 

 

 Eventuelt: Formanden hyldede 
medlemmer der har været med i 
40 år: Ole Trebbien som var 
tilstede. Derudover har Esben 
Olsen og Steen Løvendahl været 
medlem i 40 år. Der blev holdt 
en lille tale for tre, som har 
været medlem i 25 år: Jørgen 
Clemens, Stig Thorup og Teddy 
Dahl. Der var gevær terræn-
pokaler, ”A” til Søren Tolstrup og 
”B” til Henrik Kirkebæk, samt 
pistolterrænpokal til Jørgen Cle-
mens. 

 
Efter mødet, som havde samlet 
hele 22 medlemmer, var der hygge 
og liflig snak over et par stykker 
smørrebrød. 

John. 
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Stemningsbilleder fra generalforsamlingen

 

 

 


