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Jubilæumsnåle til SKL-skytter

Ombygning på stadion er færdig og sæsonen er i gang
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Bestyrelsen

Side 2

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

Deadline for nr. 3/2007 er
tirsdag den 12. juni 2007.

Formandens beretning
Jeg skal forsøge at give et lille indblik i de sager, som har rørt sig i
skyttelauget i 2006.
Vi har (for jeg ved snart ikke hvilken gang), igen en Danmarksmester: Søren Tholstrup som i sommer
var med på Frederiksborg amts
terrænhold, der vandt DM.
Salonskydningen på stadion har
desværre ikke haft særlig god tilslutning. Der er nedgang i aktive
der benytter banerne. Vi har stillet
os til rådighed ved et aften arrangement som Lyngby-Taarbæk kommune afholdt for de unge. Her var
der stor tilslutning og vi fik fin
omtale både i lokalavisen og på
DDS´s hjemmeside med en lille
note. Alle de unge er meget interesseret, men der hænger ingen fast.

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.

På pistolsiden er der også en lille
nedgang og vi har næsten ikke
kunne få skytter til divisionsskydningen. Det er et problem, at nogle
af de gamle, som har biler ikke
stiller op, så vi kan få de unge med
ud til skydningerne. Vi har været
til amtsmesterskab i fin og standard og her blev en af de nye skyt-
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ter nr. 1: Christian Ditlev. Der var
ingen deltagelse ved Hanebjergstævnet.
Vi har af et tidligere medlem købt
en pistol og en revolver til samlingen.
Der har været 3 skytter på instruktørkursus 1 & 2: Ethan, Sarah og William, så nu skal vi bare
have dem til komme med nogle
gode idéer.
Vi har haft en god indtægt ved
forskellige firmaer har været til
”fun-skydninger”, og der skal lyde
en stor tak til dem, der har givet
sig tid til at hjælpe.
Der har været den faste lille trup til
terrænskydning i Lônsboda i Sverige, og der var mange præmier
med hjem. Vi har deltaget med få
skytter i langfredagsskyningen på
Hanebjerg og i Kulsbjerg.
Ved sekundterræn øst var Ernst og
Jørgen på holdet, der blev nr. 1 i
veteranklassen.
Geværterræn har også en meget
lille skare, der stadig holder ved.
Med de få skydninger, der er på
Sjælland er det tvivlsom om interessen stadig er til stede. Den
eneste, som jeg tidligere har nævnt
er Søren, som deltager i mange
skydninger rundt om i landet. Han
flytter desværre til Jylland til foråret, hvor han har fået arbejde og
købt hus, men han skyder stadig
for os, så vi håber at se ham
engang i mellem på Sjælland.
Ved øststævnet blev Henrik nr. 3
individuelt og amtets hold vandt
stort.
Langdistanceskydninger på Hanebjerg savner bestemt også tilslut-
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ning, Henrik går og venter på at
blive ringet op, så er han klar med
rifler og patroner. Ved amtsmesterskabet blev John nr. 1 i kl. 3 og
Willy nr. 2 i veteran 2.
Vi har i 2006 affyret 30450 stk. cal.
.22, 3737 grov og 2015 stk.
langdistance patroner og det er en
kraftig nedgang.
Frederiksborg amt har, pga. kommunesammenlægning,
ændret
navn til DDS-Nordsjælland og det
har også gjort, at vi har fået nye
skyttenumre, de begynder med 11,
hvor det i gamle dag var 14. Ernst
og jeg har skyttekort til de aktive.
Hvis man har adgang til Internettet
kan man på DDS hjemmeside,
finde sit nye nummer.
Vores blad bliver som bekendt
sendt ud fire gange om året og jeg
skal gøre opmærksom på at det er
tilladt alle medlemmer at indsende
sine meninger, historier, beretning
fra skydninger eller hvad ved jeg.
Det er ikke kun bestyrelse og især
formanden sammen med redaktøren, der skal vride pennen, for at
vi kan udsende 8 sider.
Fortsættes på side 5…

15m Salon
Så er vi endelig begyndt at skyde
på de flotte nyrenoverede baner.
Det har taget sin tid, men har også
været et stort arbejde at få dem up
to date. Kom op på stadion og se
på sagerne til den sædvanlige tid
18.30 – 22.
Keld
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen)
Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00
Torsdag d. 26/4
Klubmesterskab og afslutning på stadion
Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30
Torsdag d. 26/4
Klubmesterskab og afslutning på stadion
Pistol (Leder: Ernst Karlskov) og Pistol-Terræn (Leder: Teddy Dahl)
Fredag d. 6/4
Terræn - Hanebjerg
Tirsdag d. 17/4
Klubmesterskab -15 M.
Søndag d. 22/4
Terræn - Kulsbjerg
Lø-Sø d. 28-29/4 Terræn ØST - Kalvebod
Tirsdag d. 1/5
Klubmesterskab - LUFT
Lørdag d. 5/5
Terræn DDS - FYN
Tirsdag d. 8/5
Klubmesterskab - SEKUND
Tirsdag d. 15/5
Klubmesterskab - LUFT
Søndag d. 17/6
Terræn Tubæk
Fredag d. 30/6 – Sommerstævne på Hanebjerg. Der er mulighed for alle
Lørdag d. 7 /7
former for geværskydning 50 meter til 300 meter samt
pistolskydning på 25 meter i alle dicipliner og klasser.
Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk)
Fredag d. 30/6 – Sommerstævne på Hanebjerg. Der er mulighed for alle
Lørdag d. 7 /7
former for geværskydning 50 meter til 300 meter samt
pistolskydning på 25 meter i alle dicipliner og klasser.
Langdistance (Leder: Henrik Kirkebæk)
Fredag d. 30/6 – Sommerstævne på Hanebjerg. Der er mulighed for alle
Lørdag d. 7 /7
former for geværskydning 50 meter til 300 meter samt
pistolskydning på 25 meter i alle dicipliner og klasser.
Alle er velkomne
- ring til Henrik Kirkebæk (39 62 65 81) når hvis du har lyst til at skyde
Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse:
http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm (NY)
eller på http://www.skytten.dk/ - en landsdækkende aktivitetskalender.
Ja så starter vi igen, vi har lavet en masse, så kom ned og se, måske
også at prøve de nye baner de er sååå lækre:)
Der er lige lidt pynt, såsom lys bag standpladserne, lave nye bokse på
banen og vindslusen så skulle det også ligne 2 millioner, ja den ligner
jo 1 million nu eller hva.
Ernst
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Opholdsrummet mangler at
blive malet
Hvem vil/kan komme en lørdagsøndag i nær fremtid og male
den.
Ja, vi er ikke helt færdige, selv
om jeg føler mig sådan.
Ernst

Formandens beretning
fortsat …
(Formandens afsnit omkring ombygningen er flyttet til en separat
artikel på side 8).
Som nævnt flere gange i vores
blad, kniber det kraftigt med at få
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betalt kontingent. Alle har fået
girokort sammen med januar
bladet, men Hanne mangler mange. Det kan ikke være rigtigt, at vi
skal rykke jer. Hvis du har våben
skal du også betale, ellers bliver
dit våben, tilbagekaldt via politiets
hjælp, og hvis du ikke ønsker at
være medlem længere, så giv os
besked.
Vi er pt. 130 medlemmer i foreningen og langt den største del er
over 50 år. I bestyrelsen er det
også en aldrene flok, som måske
snart trænger til lidt fornyelse.
Men hvor er alle de unge og
friske? Vi skal have flere frem i
først række, der skal være mere
initiativ, så vi gamle kan trække
os stille og roligt tilbage. Som det
kører lige nu, er det tordenskjolds
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soldater og dermed få hænder, der
udfører et kæmpe arbejde.
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er lav og beløbet er ikke højt nok
til at give noget særligt. Brøgger
mente at det var for ringe at vores
bank ikke en gang gav bare et lille
sponsorbeløb.
Forslag til kontingent: junior kr.
250. Voksne kr.400. Vedtaget.
Bestyrelsen ændrer nu navnet i
vedtægterne fra Frederiksborg
Amt til DDS Nordsjælland.

Tak til alle, der kæmper for SKL –
forhåbentlig også fremover.
Formanden uddelte nåle og gaver,
samt takkede følgende for et
trofast medlemskab:
25 års nåle:
Edmund Kammersgaard
Ernst Karlskov
40 år:
John Mortensen
50 år:
Bjarne Pedersen
Finn Borrye
Willy Trebbien
Claus Hansen
John Mortensen

Referat fra
generalforsamlingen.
Til generalforsamlingen mødte der
20 medl. op inkl. bestyrelsen.
Formandens beretning blev godkendt uden spørgsmål. Kassereren fremlagde regnskab. Ernst ville
gerne have indført giroindbetaling
for opbevaring af våben. Probst
undrede sig over vore lave renteindtægter i forhold til de mange
penge vi har stående. Men renten

Vi havde 25-40 og 50 års jubilarer
som fik nåle og gaver.
ref: Teddy

Geværterræn
Så står den nye sæson for døren,
og jeg håber interessen stadig er
til stede. Vi var jo ikke så mange
deltagere sidste år 2006, hvor
Søren Tolstrup som den eneste
opnåede point til nålen, på 4
skydninger, og også til vores
interne Terrænpokal A m 190 p
efter 4 skydninger.
Sæsonstart langdistance 200300m er i begyndelsen af april på
tirsdage fra kl. 18. Torsdage er
tvivlsomme, da man ikke har
nogen til at passe banerne. Jeg
har jo som bekendt foreningens
riffel til udlåns og patroner. Jeg
kører derop tirsdage m. riffel+
patroner, men ring i forvejen på
39626581, så jeg ikke kører
forgæves. Så finder vi ud af noget.
Henrik Kirkebæk
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DDS NORDSJÆLLAND
Indbyder til

SOMMERSTÆVNE 2007
på Hanebjerg Skyttecenter

FOR HELE FAMILIEN
30. juni til 7. juli - Skydning hele ugen
Mulighed for camping
FÆLLES GRILLAFTEN LØRDAG 30. JUNI & LØRDAG 7. JULI

Tilmelding:
DDS Nordsjællands aktiviteter på www.skydetid.dk fra 1. maj kl. 10
DDS Nordsjælland, Helsingørsgade 52A, 3400 Hillerød
Tlf: 79 40 47 00 fax 79 40 47 01,
e-mail: kontor@dds-nordsjaelland.dk
Eller på stævnekontoret under stævnet.
Værløse Skf., tim@dds-nordsjaelland.dk
Forsvarets IF Nyholm, kristen@dds-nordsjaelland.dk
Stævneadr.:
Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, Nr. Herlev, 3400 Hillerød,
tlf. 48 27 82 56,
e-mail kontor@hanebjergskyttecenter.dk
Indskud:
Alle skydninger:
BK & JUN 30 kr.
Øvrige 50 kr.
Mesterskab 15 kr.
Margrethekædeskydning 150 kr.
Hold 50 kr.
Ungdomslejr JUN/UNG 300 kr.
Kursus pistol/gevær 4/7 og 5/7 fra kl. 9-14 (mandag og tirsdag)
Pris: 100 kr. pr. kursus (dag)
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Ombygningen af vores
baner på Lyngby stadion
(fra formandens beretning)
Baneombygningen på Lyngby stadion kom endelig i gang, efter lang
planlægning og almen sløvhed fra
formandens side. Vi har haft møder med kommunen, hvor vi
endelig fik lov til at komme i gang,
desværre bliver det ikke i denne
omgang til noget med vores forslag om et klublokale, som kunne
placeres parallelt med 50 meter
banen. Det krævede et hul i muren indtil det nuværende opholdsrum, men brandmyndighederne
forlangte en udvendig trappe, som
flugtvej, i den anden ende, og det
kostede 120.000 kr. Nu er der
imidlertid blevet etableret et fitness lokale i den fjerneste ende,
som åbenbart godt kunne lade sig
gøre. Det har så bevirket at 25
banens bredde er reduceret med
50-60 cm, pga. ventilationsrør et
langt stykke. Fakta er, at vi har
fået en bane mindre.
Vi startede nedrivningen af 15
meter banen d. 9. december, hvor
alle brugere af banerne var til
stede, men med stort overtal fra
vores egne rækker, standpladsborde, skivetræk og væg ved kuglefanget blev pillet ned. Der er
siden blevet nedrevet mur, malet
og opsat nye hæve/sænkeborde.
Vi skal så have opsat automatikken til de nye skivetræk i weekenden, så vi kan komme i gang
igen.

15 meter banen færdig
Efter en meget lang forberedelse og et
meget stort frivilligt arbejde, er vores 15
meter bane nu klar til at tage ibrug. Som
jeg tidligere har nævnt her i bladet, er der
opsat 10 nye hæve/sænke borde, nye
skivetræk, ny belysning og to vinduer ud
mod opholdslokalet. Der er blevet rigtig
flot, så vi holder åbent lidt længere end
normalt. Du opfordres til at komme på
stadion og opleve disse topmoderne
baner. Vi skal også have en officiel
indvielse, men se opslag på banerne.

At vi er kommet så langt er
udpræget Sven Probst fortjeneste.
Der er blevet udført, tegninger,
materialelister og en hel del snak.
Den frivillige indsats i har ydet er
guld vær og jeg skal bestemt
takke alle de andre, som har givet
en
stor
hånd
ved
denne
ombygning, ikke mindst med
maling.
John Mortensen

