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

Deadline for nr. 3/2008 er
onsdag den 11. juni 2008.

Referat fra
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen for 2007 bød
på indkomne forslag, nogle fratrædelser og en del udskiftning.
Sven Probst blev valgt til dirigent
og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Formanden afgav sin
beretning (læs den på side 6-8),
som blev godkendt uden kommentarer.
Hanne gennemgik regnskabet og
det viste igen et overskud, vi har
likvide midler for 159.000 kr. og en
egenkapital på 201.264 kr.

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.

Kontingentet er det samme.
Der var to indkomne forslag: forslag 1 handlede om godkendelse af
50 meter banen til luftskydning
med kalibre som pt. ikke er godkendt af De Danske Skytteforeninger eller Dansk skytte Union.
Forslag 2 gik på indmeldelse i
Dansk Sportsskytte Forbund. Begge forslag gav anledning til en del
diskussion, men blev ved afstemning nedstemt.
Der var et par små justeringer i
vores love.
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Under valg ønskede Ernst, Teddy
og William ikke at fortsætte. Formanden beklagede de herres afgang, som betyder en svækket pistol afdeling, men selv om formanden ihærdigt prøvede at få
nogle pistolskytter til at melde sig,
blev kun Ethan valgt ind.
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Blev Kjeld Jørgensen, Hanne Harremoës og Jesper Strømstad hædret for hhv. 50 års og 2x25 års
medlemskab.

Pistolafdelingen
mangler hænder
Efter den store afgang af pistolfolk i
bestyrelsen, mangler der nogle til
at åbne og passe kassen samt at
være instruktører. Jeg vil derfor på
det kraftigste opfordre pistolskytterne til at vise sig som nogle gode
medlemmer og tilbyde sig som
hjælpere mm. Det er tvingende
nødvendigt, for at pistolafdelingen
skal bestå, at der kommer friske
folk i aktion (gerne unge), da Ethan
ikke kan klare opgaverne alene.
Det er pt. ganske få som allerede
hjælper godt til, men som sagt – er
der brug for flere hænder.
John Mortensen

Den nye bestyrelse

Ethan i aktion om tirsdagen.
Valg af suppleant: Teddy Sørensen
Valg af revisor: Axel Brøgger og
Stig Thorup
Vag af revisor suppleant:
Sven Probst
Valg af fanebærer:
Carsten Sørensen
Under eventuelt:

Bestyrelsen har på det første
bestyrelsesmøde konstitueret sig.
Henrik Kirkebæk er næstformand
og tager sig af gevær terræn og
langdistance. Kjeld Jørgensen tager
sig af gevær salon og Ethan tager
sig af alt, der har med pistolskydning at gøre. Teddy Dahl hjælper til
i pistolafdelingen og er samtidig
sekretær.
John Mortensen
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen)
Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00
Torsdag d. 10/4
Klubmesterskab – på stadion
Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30
Torsdag d. 10/4
Klubmesterskab – på stadion

Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Ethan Ingholt)
Søndag d. 6/4
Terræn - Lunde ( Fyn )
Tirsdag d. 15/4
Klubmesterskab .22 15m – på Stadion
Søndag d. 27/4
Storstrømmen – Pistolterræn - Tubæk
Tirsdag d. 6/5
Klubmesterskab luft 15m – på Stadion
Lø-Sø d. 17-18/5 Terræn – DDS Øst Jægerspris
Tirsdag d. 27/5
Klubmesterskab sekund – på Stadion
Søndag d. 1/6
Terræn - Toksværd - Kulsbjerg
Fredag d. 27/6 – Sommerstævne - DDS NSJ - Hanebjerg Skyttecenter
søndag d. 6/7
Søndag d. 31/8
Terræn - Tubæk
Søndag d. 12/10 Terræn - Hanebjerg
Søndag d. 19/10 Terræn - Tubæk
Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk)
Søndag d. 13/4
Vest- og nordsjælland – Dobbelt geværterræn
- Jægerspris
Søndag d. 20/4
DDS ØST - Jægerspris
Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk)
Lørdag d. 10/5
DDS NSJ - Dansk-svensk venskabsskydning 50 &
200m - Saxegaard Skydebaner
Fredag d. 27/6 – Sommerstævne - DDS NSJ - Hanebjerg Skyttecenter
søndag d. 6/7
Til skytterne og især de unge: Jeg har foreningens riffel til udlån samt
patroner til salg, og vi skyder på Hanebjerg om tirsdagen. Jeg træffes på 39
62 65 81. Ring helst dagen før. MVH Henrik Kirkebæk
Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse:
http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm
eller på http://www.skytten.dk/ - en landsdækkende aktivitetskalender.
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Langdistance
Sæson 2008 står for døren på
Hanebjerg. Vi skyder som bekendt
200-300 meter og 50 salon.
Jeg har stadig foreningens riffel til
udlån + patroner til salg. Jeg har
ikke datoen, men formentlig midt i
april. Så ring til mig, hvis du har
lyst til at prøve gevær på langdistance.
Stævner er der også en del af i
sæsonen – mere om dem senere.

Geværterræn
Sæsonen 2007 sluttede med få
skydninger, deraf få points til nålen. Nævnes skal Søren Tolstrup,
der har deltaget i flere skydninger
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med rimelige resultater – og har
fortjent terrænnålen. Internt vinder han Terræn A. Pokal med sammenlagt efter 4 skydninger 185
points. Til lykke med det.
Henrik Kirkebæk

Pistol terræn sæson 2008
Så er terræn sæsonen begyndt, og
det er tid til at overveje at komme
ud og skyde i det fri.
Der vil blive 6 skydninger i år,
som vil foregå fra marts - oktober
(se kalenderen).
Henvendelse sker hos Ethan Ingholt ny terræn leder (overtager fra
Teddy Dahl ).
Ethan Ingholt
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FAS Mesterskab
Ålholmskolen
FAS kaldte til mesterskabsskydning på Ålholmskolen den 6/3.
Den indbydelse tog SKL imod, og
sendte 8 mand til Hillerød for at
vise flaget. De skød pæne resultater uden dog at vinde nogle
mesterskaber, så der skal måske
trænes noget mere, men følgende
resultater blev opnået:
Kl.
Nr.
Nr.
Kl.
Nr.
Kl.
Nr.
Nr.
Kl.
Nr.
Nr.
Kl.
Nr.

J2
15 Mikkel Gormsen
21 Simon Maillard
BK 4
9
Thor Westphaleu
4
4
Michael Prætorius
5
Christian Maillard
V2
6
John Mortensen
18 Jørn Snogdahl
V 2 luft
4
Kjeld Jørgensen

378p
359p
368p
328p
324p
382p
353p
366p

Kjeld Jørgensen

Beretning 2007 for
Skyttelauget Kgs. Lyngby
62. generalforsamling
18. 2. 2008
Så er der igen gået et år med store
og små begivenheder i vores forening og jeg vil berette lidt om dem.
Den største opgave og udfordring
har nok været ombygning af vores
15 meter bane på Lyngby Stadion,
men det vil jeg senere komme
meget mere ind på.

Skydemæssigt har det været stille
og roligt. Der har været deltagelse
i en del stævner af en lille, men til
gengæld stabil flok. Resultatmæssigt har det ikke været de store og
imponerende ting, men det er også vigtigt at deltage og få nogle
hyggelige timer sammen.
Ombygning af 15 meter skydebanen på stadion har været en stor
omgang og hele foråret lå skydningen mere eller mindre stille, en
ting som bl.a. kan ses på forbruget af ammunition. Vi kan i dag
glædes os over, at banerne fremstår med 10 hæve/sænke borde,
nye skivetræk og belysning, kuglefanget er blevet meget større, så vi
nu kan have handicappede og
børn til at skyde på en korrekt
måde. Der er isat to vinduer til
opholdsrummet og lavet nye ventilationskanaler. Der er ydet en fantastisk indsats fra vores medlemmer med mange praktiske ting og
en sponsor har lånt os nedbrydningsværktøj og kørt containere
væk. Desværre har de andre brugere af banerne ikke deltaget særligt meget, interessen har nærmest været nul. Rent økonomisk
har de ikke bidraget med noget
som helst. Vi har fået et tilskud
fra DDS på 87.000 kr. og kommunen har været meget venlig,
stadionpersonalet har udført en
stor del og resten er udført af
håndværkere og alt er betalt af
kommunen. Der mangler dog stadig et par småting og jeg håber at
vi kan finde en lørdag, hvor de
sidste ting kan bringes i orden.
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På 50 meterbanen er der som bekendt blevet bygget en ventilationskanal uden at vi blev hørt.
Det har bevirket af den venstre
bane ikke kan bruges og vores
svingende 25 meter bænk med
adskillelser ikke fungerer. Der har
også været et problem med kuglefanget og jeg anmoder jer om, at
kontakte bestyrelsen, hvis I finder
nogle fejl eller mangler, og ikke
sender mail o. lign. til alle mulige.
Problemet var alt for meget bly i
bunden af kuglefanget og efterfølgende er der lavet en ændring i
vinklen på stålpladerne, - det kostede 23.000 kr.
Vi har et ønske fra et par medlemmer om luftskydning med
kraftigere kaliber og andre skydeprogrammer, disse er ikke godkendt af de to organisationer som
vi er medlem af: Dansk Skytte
Union og De Danske Skytteforeninger. Der har været en del
mailudveksling og det er undersøgt hos skydebanesagkyndig, at
banen ikke kan godkendes til
disse skydninger, så længe skydeprogrammerne ikke er godkendt i
omtalte hovedorganisationer, og
der med er forsikringsmæssigt
ulovligt. Der er bestyrelsens
holdning, at vi ikke vil satse på
disse programmer, men hvis de
bliver godkendt af ovennævnte
organisationer, kan vi forsøge at
få banerne godkendt.
Skydemæssigt har det været stille
og roligt, vi har deltaget i pistol
division turnering og vi vandt 5.
Div. Der er afholdt klubmester-
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skaber i alle discipliner på pistol
og pga. den meget lille tilslutning
på salon, blev det til en lille
”hyggeskydning” i forbindelse med
afslutningen. Da langdistance næsten ingen deltagere har, blev
klubmesterskabet droppet. Pistolafdelingen fik sponseret 6000 skiver af Peugeot Aggerholm, endnu
engang – tak for det.
Der har været deltagelse ved terrænskydninger rundt omkring og
det er da også blevet til lidt præmier ved øst-skyningerne.
Amtsmesterskab og Hanebjergstævnet var mildest talt ringe
besøgt. Der kom dog et par
præmier ud af det.
Jeg har bevidst ikke nævnt navne
på præmietagerne, da den lille
skare, som er så dygtige, jo er bekendt med deres fine resultater og
de har da også været nævnt i
vores blad.
Af nyindkøb skal nævnes: to 9mm
Glock pistoler, et stort display til
sekundanlæg og et blindskydningsanlæg, som ikke er monteret
endnu.
Der har dog været stor aktivitet i
efteråret på banerne:
Skoleskydning for 5. Klasse elever
trak ca. 700 deltagere og det gav
en omsætning på ca. 18.000 herfra skal så trækkes udgifter til
ammunition og skiver samt en del
transportudgifter, hjælper bidrag
og fortæring. To skoler kvalificerede sig til amtsfinalen i Hillerød og
det var Munkegårdskolen og
Skovlyskolen. De blev nr. 4 og nr.
9.
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Der er afgivet gevær salon 9.700,
gevær lang 1.405, pistol salon
26.750 og pistol grov 9.525 skud,
Det store antal pistolsalon ammunition stammer fra den store deltagelse af skolebørn ved skoleskydningsarrangementet.
Vi har også haft nogle firma arrangementer og besøg af hele
skoleklasser i sæsonens løb. Det
mest krævende var et stort sportsstævne på stadion med firmaet
Rambøll en hel lørdag, hvor der
var ca. 100 personer forbi banen
og dyste. Disse arrangementer
giver godt i kassen og jeg skal
endnu engang takke de frivillige
for en stor hjælp.
Vores økonomi ser (som sædvanlig) fin ud, vi ved dog ikke helt om
kommunen vil kræve os for et beløb omkring restfinansiering af
stadionprojektet, men vi har planer om at få opholdslokalet gjort
mere hyggeligt med et sofa arrangement og et fjernsyn. Vi skal nok
også have et par nye rifler, så vi
kan få skrotte de sidste Otterup.
Tilskuddet fra kommunen til medlemmerne er skåret ned. Lyngby
ordningen
er
beskåret
med
376.000, men det er delt lige ud
på alle foreninger, og da vi ikke
har ret mange under 25, år har
det ikke den store konsekvens for
os.
Bladet ”Skytten” er udsendt 4
gange og det er som sædvanlig et
stort arbejde at få samlet stof og
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billeder. Jeg vil gerne bede alle
skytter om at bidrage med referater, synspunkter o.lign. så vi kan
få et blad alle stadig vil læse. Det
koster trods alt en del penge at
trykke og udsende.
Jeg vil slutte med at rette en tak
til mine bestyrelseskollegaer for et
godt samarbejde i 2007, samt tak
til alle dem, der har giver en
hjælpende hånd med i årets løb.
John Mortensen

Klubmesterskab pistol 2008
Så skal der afholdes klubmesterskaber .22 15 meter, 15 meter luft
samt i sekund skydning.
Der vil blive afsat 3 tirsdage, en
midt i april og 2 i maj, så husk og
mød op for du får kun den ene
chance ( se kalender ).
Ethan Ingholt

Klubmesterskab gevær salon
Vi skyder klubmesterskab med
gevær på stadion torsdag den
10/4 fra kl. 18.30. Vi håber at se
alle vore geværskytter denne
aften.
Kjeld Jørgensen

