Nr. 2 april kvartal 2006

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Ernst Karlskov – tager et skridt til siden.
Ernst som den
engagerede SKLmand (her ved
julearrangementet 2005)
tager et skridt til
siden og lader
andre tage en
større del af det
praktiske arbejde på pistol. Læs
mere på side 5.

Våbeneftersyn på gevær 4. maj 2006
fra kl. 18.30 til 20.30 på Lyngby stadion i skydekælderen.
Husk der er mødepligt.

Skytten nr. 2, april kvartal 2006

Bestyrelsen

Side 2

Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby udkommer 4 gange om
året i 175 eksemplarer.

Deadline for nr. 3/2006 er
tirsdag den 13. juni 2006.

Formandens beretning fra
generalforsamlingen

Hjemmeside
Hvis du har mulighed for at komme
på Internettet kan du se SKL’s
hjemmeside:
www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby

Her finder du også en elektronisk
udgave af bladet. Ofte er det tilgængeligt en uge før du har bladet i
posten.

Som jeg skrev i bladet fra januar,
er det kedeligt at nævne den ringe
tilslutning igen og igen. Så jeg skal
prøve at være positiv, selv om det
til tider ser noget sløjt ud til vores
arrangementer.
Vi skal dog glæde os over, at vi er
kendte på landsplan ved at markeres os ved en Danmarksmester i
gevær terræn: Søren Tolstrup. Vi
har også vist vores navn på landsplan, ved at tilmelde 183 hold til
DDS’ 5. klasse projekt samt ved
Lyngby-Taarbæk kommunes projekt ”Stjerner i svøb”.
På geværsalonfronten er der rigtig
god aktivitet, når vi stiller os til
rådighed og ikke mindst besøger
skolerne i vores område. Ernst har
virkelig lagt et stor arbejde ved at
køre rundt og også fået rigtigt
mange skoler til at komme på
banerne og deltage i DDS´ landsprojekt for 5. klasser. Der skal også
lyde en stor tak til vores pensionister, for den gode opbakning og
for de mange timer, der er brugt til
træning i dagtimerne. Vi kvalificerede os til amtskonkurrencen med
6 hold blandt de 20 bedste i amtet.
Men desværre kunne vi ved finalen
kun stille med ét hold, så det blev
til en 6. plads.
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Ved kommunens 6. klasse projekt
”Stjerner i svøb” havde vi 131
elever og lærere på besøg, som var
vildt glade for at prøve vores hobby.
Men desværre, vi får næsten ingen
nye medlemmer, på trods af vores
store arrangement. Jeg tror at
alderstrinet er forkert valgt, da
børn i den alder har tusind andre
tilbud de skal afprøve, og så er der
nok også en manglende opbakning
fra hjemmefronten til at hellige sig
noget fast.
Pistolafdelingen har desværre også
en lidt mindre tilslutning end vi
tidligere har set, og det kniber fortsat med at få folk til konkurrence.
En meget lille flok tager til terrænskydninger og ved stævnet i Lônsboda var der flotte resultater til Ethan der blev nr. 1 og Teddy som
nr. 2, samt holdet fik en fin anden
plads. I foråret var der skydninger i
Kulsbjerg, hvor der deltog fem
mand og i Pedersborg var seks
mand af sted og her var der præmie til Jørgen.
Vores Sekundanlæg på stadion bliver dog benyttet rimeligt, ikke mindst til fun-skydningerne, men også
til træning. FAS’ veteranhold vandt
sekundskydningen ved øststævnet,
her var Teddy og Jørgen deltagere.
Vi har også indkøbt et par pistoler
til samlingen fra nogle tidligere
medlemmer.
Vi har indkøbt en skivebedømmelsesmaskine som vi kan benytte ved
stævner o. lign., men den har desværre vist sig ikke være så pålidelig, så den er pt. til reparation.

Side 3
Vi har haft en del firma arrangementer eller ”fun-skydninger”, som
har givet en del indtægt til foreningen og det er igen takket være
en godt indsats fra vores lille flok af
hjælpere. – tak for det.
Ombygningen af 15 meter banerne
på Lyngby stadion er nu næsten på
plads og vi har fået projektet godkendt af DDS. Vi har fået tilsagn
om et tilskud på 87.000 kr. og accept på ansøgning om 179.000 kr.
til ombygning af banen. Efter et nyligt afholdt møde med repræsentanter fra kommunen, har vi fået
lov til at gå i gang, så jeg forventer
at vi kan komme til noget konstruktivt i løbet af sommeren, så
der kan stå nogle fine nye baner
klar til august. Vores projekt på
klublokale er desværre blevet
bremset, da kommunen forlanger,
at der skal være en flugtvej i form
at en udvendig trappe som vil koste
ca. 130.000 kr. og det vil kommunen ikke betale. Vi skal nu se på
hvilke alternativer vi kan foreslå.
Jeg vil gerne takke Sven Probst for
hans
utrættelige
higen
efter
resultater og vi håber alle, at der
kommer noget konstruktivt ud af
det.
Formandens beretning fortsætter på
side 6.

Husk at betale dit
kontingent. Og husk, at
kun aktive og betalende
skytter kan opretholde
våbentilladelse.
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen)
Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00
Torsdag d. 20/4
15 meter klubmesterskab – Lyngby Stadion
Torsdag d. 4/5
Geværeftersyn på stadion
Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30
Torsdag d. 20/4
15 meter klubmesterskab – Lyngby Stadion
Torsdag d. 4/5
Geværeftersyn på stadion
Pistol (Leder: Ernst Karlskov) og Pistol-Terræn (Leder: Teddy Dahl)
Lø-Sø d. 1-2/4
Nykøbing Sj. Skf. – Åben pistolstævne – Nykøbing Sj.
Søndag d. 9/4
Lund sk. /Langeskov – Terræn – Langeskov
Langfredag 14/4 Frederiksborg Amt Skf. – Terræn – Hanebjerg
Lørdag d. 22/4
DDS & region Øst, Coaching kursus, Grøndalscentre
Torsdag d. 4/5
Hurup & Karby Skk. – Terræn – Karby, Mors
Fr-Sø d. 5-7/5
DDS Pistolterræn kursus – Ulfborg
Søndag d. 7/5
Skjern Skf. – Terræn – Borris skydeterræn
Ma-To d. 8-10/5 Hanebjergstævne - Hanebjerg
Søndag d. 21/5
Ribe Amt – Terræn – Nymindegab
Lø-Sø d. 17-18/6 Terræn – Tubæk
Lø-Sø 24/6 – 2/7 De Danske Skytteforeninger – Landsstævne – Haderslev
Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk
Søndag d. 13/4
Terræn i Vigersted
Søndag d. 30/4
Østskydning i Jægerspris
Torsdag d. 4/5
Geværeftersyn på stadion
Langdistance (Leder: Henrik Kirkebæk)
Torsdag d. 4/5
Geværeftersyn på stadion
Søndag d. 30/4
ØST - Jægerspris
Torsdag d. 20/4, 300 meter aftenstævner på Hanebjerg
4/5, 18/5 og 1/6
August
DM
Så starter sæsonen igen op på Hanebjerg sidst i april + 50m salon på
Hanebjerg – torsdage fra kl. 18.
Riffel til udlån 200m har vi samt patroner. Ring til Henrik Kirkebæk
(39 62 65 81) når vi når der til.
Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse:
http://www.faskyt.dk/kalender/kalender.htm På http://www.skytten.dk
er der også en landsdækkende aktivitetskalender.
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Ernst skifter ham
Jeg er ved at skifte ham, og vil have mere tid til at gøre mit barnebarn til topskytte i SKL. Så det er
på tide at andre overtager noget af
mit ansvar, så det gør William så
nu.
Han vil frem over stå for alle
aktiver på 25 m og 15 m pistol. I
kan støtte ham ved at tage godt
imod ham, for derefter at tage
med ham ud og skyde. Vi mangler
bare nogle der vil stille deres biler
til rådighed, da det er den væsentligste årsag til at vi ikke kommer
nogle vegne.
Jeg vil stadig stå for det daglige
med pistol, men alt ud af huset
skal i nu til Teddy med terræn, og
William med alt for 25 m og 15 m
pistol. Så er der noget du gerne vil
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ud til på pistol så henvend dig til
disse to supermænd.

Ernst
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Side 6

Formandens beretning
fortsat fra side 3

Pistol salon -> 34125 og pistol
grov -> 5853 stk.

På langdistancefronten er det en
meget lille flok, der benytter Hanebjerg. Vi har et dejligt anlæg, som
udover træning har budt på både
amtsmesterskab, sommer- og Hanebjergstævne, så tag nu at komme af sted. Vi har heller ikke set
meget til pistolskytterne deroppe.
Ved amtsmesterskabet blev Henrik nr. 1 og Willy nr. 4 i veteranklassen. Ved sommerstævnet deltog 2 geværskytter. 2 pistol og 4 i
pistolterrænkonkurrencerne.
Geværterræn har som tidligere
nævnt, budt på en Danmarksmester, nemlig Søren som endnu engang har vundet DM sammen med
Frederiksborg amt, og vi skal i
næste uge i Kulturhuset, hvor
kommunen hylder alle de idrætsudøvere der har vundet et mesterskab. Det gav selvfølgelige også
foreningens eneste terrænnål.
Der har ikke været så mange
stævner på Sjælland i 2005, vi
kan også kun med nød og næppe
stille med ét hold. Men i Jægerspris hvor FAS og Holbæk amter i
efteråret afviklede et dobbeltstævne blev John nr.1 i kl.3 og amtsmester og ved den anden skydning, som Holbæk stod for, blev
Michael nr. 1. i kl.3.
Vores patronforbrug har i 2005
været: Geværsalon -> 11630 stk.,
Langdistance -> 1803,

Vores blad Skytten har vi udsendt
fire gange og vi har gennem Biblioteks-styrelsens bladpulje modtaget tilskud på 1529,- kr. Jeg vil
gerne bede de aktive skytter om at
indsende historier, beretninger o.
lign. fra træningsaftener og konkurrencer. Der er jo ikke kun bestyrelsen, der skal vride hjerne for
få fyldt vores fine blad. Også en
tak til redaktøren af “Skytten”
John Ingor for det til tider hektiske arbejde.
Jeg skal også lige henstille fra
kassereren: husk at betale kontingent. Vær venlig at betale når
du har fået girokortet. Husk at
hvis du har våben, skal du også
være aktiv og betale dit kontingent.
Tilslut vil jeg gerne takke alle for
et fortrinligt samarbejde samt den
store arbejdskraft, der er lagt ved
træningsaftnerne og ved stævner.
Til sidst en tak til mine øvrige
bestyrelseskollegaer for et godt
samarbejde.
John Mortensen

15 meter Klubmesterskab.
Salon geværafdelingen afholder
klubmesterskab torsdag d. 20.
april. Vi skyder i alle klasser på
15 meter. Mød op og vis hvad du
kan.
Kjeld
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Generalforsamling
SKL generalforsamling d. 13. 2.
blev afviklet godt og for en gang
skyld var der forskellige spørgsmål og konstateringer fra forsamlingen.
 Formandens
beretning
kan
læses andetsteds, som blev
godkendt.
 Kassereren fremlagde regnskab
som viste et overskud på 16605
kr. Regnskabet godkendt med
få spørgsmål.
 Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse
på
50
kr.
gældende fra næste år. Et
alternativt forslag fra Ernst
vandt ikke gehør.
 Dermed bliver kontingentet fra
2007 50 kr. højere. Dvs. 250
kr. for børn og unge under 20
år, og 400 kr. for voksne.
 Forslag fra bestyrelsen på
ophævelse af aldersgrænsen på
10 år skabte en god og saglig
diskussion. Det blev besluttet
med 11 for, 4 imod, 5 undlod af
stemme. § 2 ændres til: optagelse kan tilstedes enhver person,
som dog først skal godkendes af
bestyrelsen. Der er dog til enhver tid skydelederen, der bestemmer om personen bør
skyde.
 Formand genvalgt
 Bestyrelse valg:
Henrik og Ernst genvalgt
William Nielsen nyvalgt
 Suppleanter: Michael Mortensen og Bjarne Pedersen

Side 7
 Revisorer: Axel Brøgger og Stig
Thorup
 Rev. Suppleant: Sven Probst
 Fanebærer: William Nielsen
Præmieuddeling: 200m klubmester 2005 gevær: Søren Tholstrup,
291p. Liggende: Willy Trebbien
langdist, 269p. Terræn: Søren
Tholstrup, 101p. B-pokal: John
Mortensen, 166p.
Pistol 2005 terrænpokal: Jørgen
Clemens.
Pistol har forlænget sommerferien
med en måned. Fremover: Juli +
august. Fremmødet i aug. er minimalt, derfor forlængelsen.
Landsstævnet er i år i Haderslev
26/6-02/07-06.
Mødet sluttede kl. 21, hvor foreningen bød på smørrebrød og en
enkelt til halsen.
ref: Teddy Dahl, sekr.

GEVÆREFTERSYN.
ALLE med gevær skal møde til det
årlige eftersyn torsdag d. 4. maj
fra kl. 18.30 til 20.30 på Lyngby
stadion i skydekælderen. Husk
der er mødepligt.
Det er som sædvanligt Steen, der
står for eftersynet, men det er
samtidig det sidste han afholder,
da han i fremtiden vil bo i Sverige.
John

Husk at betale dit
kontingent. Og husk, at
kun aktive og betalende
skytter kan opretholde
våbentilladelse.
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se hele programmet på http://www.l2006.skytten.dk/information/L2006-program.pdf

