
 

 

 
Landsstævnet holdes i år på Sjælland i 

Holbæk – prøv det, det er lidt af en 
oplevelse. Annoncen kan ses på bagsiden 

       Nr. 2. April  kvartal 2009 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 



Skytten nr. 2, April kvartal 2009   Side 2 

 

Bestyrelsen 
 

 
 
 
 
 
 

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 til-
gængeligt en uge før du har bladet i 
posten. 
 

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

Deadline for nr. 3/2009 er 

onsdag den 10. juni 2009.  
 
 

SKL hjemmeside. 
Vi har igennem lang tid kørt med 
det samme layout og på generalfor-
samlingen modtog vi et par be-
mærkninger om den manglende 
opdatering og tilbud om at gøre 
hjemmesiden mere spændende. 
 
Det er vi i bestyrelsen meget glade 
for og vi stiller et par flasker på 
højkant, hvis nogen kan komme 
med en URL-adresse, som er ledig 
og ”klinger” godt ud. 
Send en mail til 
skyttelauget@sport.dk 
 

Efterlysning 

 
Desværre er en revolver cal. .22 
forsvundet fra vores skab i depotet 
på Lyngby Stadion. Det er et pri-
vatvåben mrk. COLT nr. 76407P, 
som vi ikke har set et stykke tid. 
Hvis nogen har kendskab til revol-
veren, bedes I kontakte formanden 
så hurtigt som muligt, eller hvis 
der er én, som har dårlig samvittig-
hed, så vil Sven Probst gerne mod-
tage et anonymt tip. 

mailto:skyttelauget@sport.dk
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Nyt tilskud til unge – se 
nedenfor under nyt fra 

bestyrelsen 
 

Nyt fra bestyrelsen 
Den konstituerede bestyrelse ser 
nu således ud:  
 
Formand:           John Mortensen 
Næstformand:    Henrik Kirkebæk 
Kasserer:       Hanne Harremoës 
Salon:           Michael Prætorius 
Langdist.:         Henrik Kirkebæk 
Pistolafd:             Ethan Ingholt 
Pistoludvalg:              Henrik Beck 
Sekretær:                     Teddy Dahl 
 
Vi har fået tilskud fra LTK for unge 
under 25 år: 3.588 kr. 
Derfor har vi vedtaget, at SKL beta-
ler indskud og ammunition til kon-
kurrencer og stævner for alle unge 
under 20 år. 
Vi håber dermed, at det kan styrke 
interessen for at få flere til at del-
tage i konkurrencer 
 
Vi vil etablere video-overvågning i 
rummet hvor pistolskabene står for 
at forebygge tyveri og for at vise ov-
er for politiet, at vi gør noget fore-
byggende. 
 
Salon: Meget stille, kun få nye 
dukker op og de bliver ikke længe. 
Men sæsonen står for døren. Ram-
løse 29/3 i Jægerspris. Sæson-
afslutning d. 23/4. 
 
Hanne: Skydebanerne er ikke god-
kendt, da tilladelsen er udløbet. Vi 

mangler venstreskæfter. Flere der 
kan hjælpe nye i gang efterlyses. 
 
Ethan: Pistol har indført, at vi  
skyder de 4 discipliner duel, stan-
dard, sekund og tjenestepistol på 
skift. Der vil blive afholdt klub-
mesterskaber i de 3 af disse (-
tjeneste) inden sommerferien. Det 
har desværre vist sig, at vores ar-
bejde med at få flere til at blive 
instruktører ikke holder ret længe. 
Når vi har fået oparbejdet et nyt 
hold instruktører, varer det ikke 
længe, før de siver ud. For at und-
gå at det kun hænger på to mand, 
prøver vi nu igen at få nogle flere 
på instruktør kursus. 

Teddy 

 

Division 2008-9 
Vi vandt 3. Division!!!! 
SKL-holdet Ernst Karlskov, Chris-
tian Ditlev, Erkki Søndergård, Jens 
Hartwig, Michael Petersen, Sven 
Probst og Sten Aabech har deltaget 
i 7 skydninger og har vundet  3. 
division med 7.368p mod Hillerød 
på anden pladsen med 7.290p. 
 
Til finalen kunne man skyde både 
division og amtsmesterskaber.  
Her blev Jens Hartwig nr. 1 i kl.2. 
Ernst Karlskov 271p kl.V og 
Christian Ditlev 259p kl.2. 
 

Aflysning 
Terrænskydningen på Hanebjerg 
Langfredag er for første gang no-
gensinde aflyst.  
Vi beklager, men har ingen ind-
flydelse på det. 

Ethan/Teddy 
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen) 

Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00 

Torsdag d. 23/4 Afslutning på stadion 

Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30 

Torsdag d. 23/4 Afslutning på stadion 
 

Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Ethan Ingholt) 

Søndag d. 5/4 Lunde pistol terræn ”Gammel Høj” Stenstrup 
Fredag d. 10/4 Langfredag pistol terræn – Hanebjerg  - AFLYST 

Tirsdag d. 21/4 Klubmesterskab 15m. cal.22 – Lyngby Stadion 
Torsdag d. 26/4 Pistol terræn – Kulsbjerg, Stensved 

Søndag d. 17/5 Pistol terræn – Tubæk 
Lø-Sø d. 23-24/5 Pistol terræn øst – Jægerspris 

Tirsdag d. 26/5 Klubmesterskab 15m. luft – Lyngby Stadion 
Søndag d. 7/6 Pistol terræn Toksværd – Kulsbjerg, Stensved 

Søndag d. 21/6 Pistol terræn - Hanebjerg 
Sø-Sø 28/6-5/7 Landsstævne 2009 Holbæk 

Tirsdag d. 30/6 Klubmesterskab sekund – Lyngby Stadion 
 

Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Lørdag d. 18/4 Gevær terræn – Raghammer, Bornholm 

Søndag d. 19/4 Gevær terræn – Åkirkeby, Bornholm 

Torsdag d. 26/4 Gevær terræn dobbelt – Borris 
Søndag d. 3/5 Gevær terræn øst – Jægerspris 

Søndag d. 24/5 Gevær terræn Roskilde - Jægerspris 

Lørdag d. 13/6 DM geværterræn – Jægerspris 

Sø-Sø 28/6-5/7 Landsstævne 2009 Holbæk 

Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Sø-Sø 28/6-5/7 Landsstævne 2009 Holbæk 

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. 
 

Gevær salon 
I år holder vi sæsonafslutning d. 23. 4. på Lyngby Stadion. Vi håber i alle 
møder op, men giv et praj senest d. 16/4.  Til de få som ikke kan komme, 

ønsker vi en god sommer. Kjeld 

http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm
http://www.skytten.dk/
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Pistolterræn Øst holder 
dobbelt flyttedag 
 
Når pistolterræn Øst holder flytte-
dag, gør stævnet det ordentligt - 
så er det både tid og sted, der 
laves om. Således er det blevet 
DDS Roskilde, der skal stå for 
stævnet i stedet for DDS Nord-
sjælland. Og datoen bliver week-
enden 23.-24. maj i Jægerspris i 
stedet for 20.-21. juni på Hane-
bjerg. 

 
Træn om torsdagen 
 
Da der ikke er så mange gevær-
skytter, der benytter banen om 
torsdagen, tilbydes pistolskytter at 
skyde sammen med gevær. Der er 

ingen instruktører eller skydeleder 
tilstede og man er derfor sin egen.  
Det er muligt at købe ammunition 
og låne pistoler, men vi lukker 
noget tidligere end pistolafdeling-
en, så der er lidt, man må indrette 
sig på.  
 
Vi slutter d. 23/4, men banen er 
reserveret til SKL, har du egen 
pistol, kan du træne så meget du 
ønsker på banen hele sommeren. 
 
Geværskytter kan selvfølgelig også 
træne sammen med pistolskytter-
ne om tirsdagen. 
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Beretning 2008 for 
Skyttelauget Kgs. Lyngby 

63. generalforsamling 
23/2-2009 

 
Årets beretning er et lille tilbageblik 
på de små som store begivenheder, 

der i 2008 har været opsigtsvækken-
de i Skyttelauget. 

  
Inden jeg starter på selve beretning-
en skal jeg nævne et dødsfald. Bruno 
Skjold Hansen afgik ved døden 29. 

juli i en alder af 86 år. Bruno var 
næsten med fra starten, han blev 
indmeldt i 1952 og var æresmedlem. 
Han var med i bestyrelsen og var re-
daktør af vores blad igennem mange 
år og endda i flere omgange.  

 

Året 2008 var foreningens 60. leveår, 
og vi markerede det ved vores jule-
afslutning, hvor der var rigtig god 
tilslutning. Efter skydning og diverse 
krævende opgaver, hyggede vi os 

med lidt god mad. 
 
Geværsalon som jo er der om tors-
dagen på stadion, har haft en meget 
ringe tilslutning. Vores få børneskyt-

ter er næste ikke til at finde, ej heller 

de voksne er der særligt mange af. 
Det er lidt kedeligt, at vi i bestyrelsen 
troligt møder op om torsdagen, når 
der er så få. Vi har haft et par skole-
klasser til introduktion, men der er 
ingen, der bliver hængende. To 
skoler henvendte sig i forbindelse 

med det landsdækkende samarbejde 
med DDS og Dansk Skoleidræt for 5. 

klasser, men da vi tilbød dem nogle 
tidspunkter uden for skoletiden, hør-
te vi ikke mere fra dem.  
Vi har ryddet lidt op i våbenskabene 

og de fire ældste Otterup salonrifler 
er solgt til firmaklubben og der er 

nogle få andre og meget dårlige rifler, 

som vi skrotter. 

På langdistance og gevær terræn er 
vi kun en meget lille håndfuld der 
stiller op til stævner, Hanebjerg bli-
ver næsten ikke besøgt og til Hane-
bjergstævnet og til Amtsmesterskab 
var der kun et par stykker. Ved Ter-

rænskydningerne, som der er meget 
få af, (ingen i efteråret i Jægerspris), 
kan vi præstere tre mand. Der er 

næsten ingen foreninger, der kan 
stille med nok folk til at arrangere et 
terrænstævne og når tilslutningen er 

på 50-70 mand, er det svært at få 
økonomien til at hænge sammen. Vi 
var repræsenteret på DDS Nordsjæl-
lands amtshold ved østskydningen 
både i senior og på veteran, og igen 
blev seniorholdet nr.1, de kunne dog 

ikke vise samme resultat ved DM, 

her blev det til en 3. Plads. Ved se-
kundskydningen blev Søren Tolstrup 
nr. 1, hvor de tre skiver på for-
skellige afstande blev truffet på 7,99 
sekund. 

 
Pistolafdelingen har derimod rigtig 
fin tilslutning. Efter generalforsam-
lingen sidste år, hvor der blev skiftet 
noget ud i bestyrelsen, har der været 

rigtig mange ting, der skulle tilrettes 

og organiseres. De personer (ingen 
nævnt ingen glemt), der har trukket 
et utroligt læs, skal have en stor tak. 
Jeg håber, at vi senere i aften kan få 
lidt flere ind i bestyrelsesarbejdet og 
få organiseret de enkelte ansvarsom-

råder lidt bedre. Der er som sagt stor 
tilslutning om tirsdagen og der er 
kommet en del nye medlemmer, som 

vi i bestyrelsen er meget glade for. 
Nu skal vi bare have jer til at komme 
ud til konkurrencer og vise SKL flag-

et, for dét kniber det noget med til-
slutningen. Jeg kan se af de store 
indkøb af grovpatroner, at det er her 
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interessen ligger, men jeg håber I ik-

ke glemmer salon skydningen helt, 

da der er her, grundopdragelsen lig-
ger. Man kan ikke blive dygtig til 
grovpistol, hvis man ikke træner på 
15 meter. Vi har nogle problemer 
med udsugningen på 25 meter ba-
nen, men der er kræfter i gang og der 

pågår nogle forsøg. Det næste er så, 
hvad det kommer til at koste og 
hvem vi får til at betale. 

 
Resultatmæssigt har der været no-
genlunde, det er vores veteraner, der 

er flittigst til at deltage i konkurren-
cer og der næsten altid præmiemod-
tagere fra SKL. Det er også blevet til 
to DDS terrænnåle i cal. .22 konkur-
rencen: Ernst Karlskov og Jørgen 
Clemens. 

Jeg skal også nævne den årlige tur 

til Sverige, som igen i 2008 gav rigtig 
mange medaljer til de 4, der var af 
sted. 
Vi har deltaget med ét hold i 15 me-
ter divisionsturneringen i amtet og vi 

vandt 3 division. 
 
Vi har haft nogle Fun-skydninger 
med firmaer, som er utroligt glade 
for vores mix med gevær og pistol-

skydningen, og alle er helt betaget af, 

at skyde med revolver og 9 mm, som 
vi afslutter med. Det giver et godt ov-
erskud og jeg skal endnu engang 
takke de personer, der stiller op som 
instruktører for et meget lille hono-
rar.  

 
Der er affyret 5525 stk. fra salon ge-
vær, 35350 stk. pistol salon, 12500 

stk. pistol grov og 555 stk. langdi-
stance patroner. 
 

Der er igen i år brugt meget tid på 
våbenregistrering: fornyelser, nyan-
skaffelser o.lign. Husk at hvis der 

ansøges til grovpistol eller hvis man 

har flere end to pistoler, skal der og-

så udfyldes et skema til Justitsmini-
steriet. Jeg skal igen gøre opmærk-
som på, at man SKAL være aktiv 
skydende for at bibeholde sin pistol. 
Vi har snart ikke plads til flere pri-
vatejede pistoler i vores skabe i boks-

rummet, så man skal nok regne med 
selv at anskaffe et våbenskab.  
  

Vores blad Skytten har vi udsendt fi-
re gange og vi har gennem Biblio-
teksstyrelsens bladpulje modtaget 

tilskud på 1858,- kr.  
 
Jeg vil gerne bede de aktive skytter 
om at indsende historier, beretninger 
o. lign. fra træningsaftener og kon-
kurrencer. Der er jo ikke kun besty-

relsen der skal vride hjernen 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 kas-

sereren: husk at betale kontingent. 
Vær venlig at betale, når du har fået 
girokortet. Det er desværre alt for 
mange der glemmer at få betalt til 
tiden, og vi bruger en del tid på at 

rykke. Regnskabet viser et rigtig 

pænt overskud, så vores formue sti-
ger støt, jeg vil gerne have nogle for-
slag til gode investeringer, som kan 
gavne foreningen og ikke mindst 
medlemmerne. 
 

Til slut vil jeg gerne takke alle, der 
har hjulpet for at få det hele til at 
fungere og sprunget til, når der 

mangler en hånd ved træningsaf-
tenerne. Til sidst en tak til mine øv-
rige bestyrelseskollegaer for et godt 

samarbejde. 

John Mortensen  
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Generalforsamling 09 
1. Probst valgt til dirigent. 
2. Til formandens beretning blev der 
spurgt om pistolskytter også kunne 
komme om torsdagen. Ikke noget 
problem. Probst foreslår at vi skriver 

et indlæg, om reglerne for det prak-
tiske i en artikel i bladet. 
3. Regnskab oplæst, godkendt. 
25.000 i overskud. 
4. Kontingentet forbliver uændret. 

5. Ingen indkomne forslag. 

6. Kassereren genvalgt. 
7. Teddy valgt til sekretær. Henrik 
Beck og Michael Prætorius til best. 
medlemmer. 
8. Suppleanter: Teddy Sørensen, 
Michael Petersen. 

9. Revisorer: Stig Thorup, Axel 
Brøgger. 
10. Rev. suppl: Sven Probst. 

11. Carsten Sørensen genv. til fane-

bærer. 

12. Underudv. ad. hoc. 
13. Evt. Vi har et medlem som har 
været med i alle 60 år, som får en 
buket af formanden. En .22 revolver 
er forsvundet fra våbenskabet. Våbe-
net er i privateje.  

Der er landsstævne i Holbæk i år. 
Der er oprettet en SKLprofil på face-
book. 

Errki vil gerne have, at SKLs hjem-
meside bliver opdateret på aktivi-
tetskalenderen. Foreslår at stævner 

støttes af SKL økonomisk for unge 
skytter u. 20 år. 
Ernst vil gerne have, at den stjålne 
revolver nævnes i bladet. 
Videoovervågning er foreslået. Besty-
relsen er interesseret. 

 


