
 

 

Willy Trebbien nyt æresmedlem!  
 

 
Læs mere side 5!   
 

Det største blad i mange år! Denne gang er skytten på 12 
sider. Skydekalenderen er igen på mere end 1 side, og der 
er spændende nyt omkring luftskydning og meget mere!

      Nr. 2. april kvartal 2010 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 
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Bestyrelsen 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

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

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. 3/2010 er 

søndag den 13. juni 2010.  
 

 

Formandens beretning fra 
Generalforsamlingen 

 
Beretningen for 2009 er desværre 
præget af en nedgang i medlems-
tallet og svigtende deltagelse i di-
verse turneringer, sågar klubmes-
terskaber er næsten ikke til at få 
gennemført. Vi kan dog glæde os 
over, at de få der har deltaget i 
konkurrencer har gjort det godt og 
det betyder, at SKL stadig er en 
forening der figurerer på resultat-
listerne.  
 
Vores baner på stadion har været 
genstand for en kedelig og farlig 
cocktail af manglende ventilation 
og alt for meget bly. Vi og ikke 
mindst Sven Probst har brugt meg-
et tid på at tegne og regne på, hvad 
der skal til, for at vi kan få en 
fornuftigt 50 meter bane, men da 
det var meget bekosteligt og da vi 
ikke kunne få de andre foreninger 
eller kommunen til at betale, blev 
det ikke til noget. Vi har dog en po-
sitiv dialog med kommunen og sta-
dioninspektøren, der netop har fået 
bevilget penge til et ventilations-
system, som forhåbentlig kan 

file:///C:/Users/John/Documents/Blad/2010-02/www.skyttelaugetlyngby.dk
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mindske de gener, som specielt op-
står, når der skydes med grov-
pistol. Jeg vil opfordre alle der 
benytter banerne, til at sikre sig 
mod indånding af krudtrøg, da vi 
bestem ikke ønsker at medlemmer-
ne bliver alvorlig syge af for meget 
blyindhold i blodet. Alternativet er 
at vi ikke skyder med grovvåben på 
banen, så længe der ikke er et 
effektivt udsugningssystem.  
 
Vi har indkøbt og næsten færdige 
med opsætningen af et overvåg-
ningsanlæg som dækker opholds-
lokalet og boksrummet med flere 
kameraer, alt bliver optaget på en 
harddisk. Det er selvfølgelig opsat 
med henblik på den præventive 
fordel det har, men også til at for-
hindre flere kedelige tyverier fra 
vores boksrum. 
 
Vi har igennem sæsonen haft flere 
skoleklasser på banerne, dels i for-
bindelse med den landsdækkende 
5. klasse projekt og dels fra ung-
domsskole og en enkelt privatskole, 
som har et sportstema, hvor de 
igennem flere år er kommet til os. 
Alle er rigtig begejstret for at skyde, 
og vil gerne komme igen, men des-
værre er der ingen der bliver hæng-
ende og vi har nedgang på børne- 
og ungdomssiden af medlemmer. 
Salon afdelingen som bekendt 
skyder om torsdagen, hvor to in-
struktører troligt møder op, oplever 
en meget lille tilslutning og vi bør 
nok overveje, om vi helt skal drop-
pe torsdagen og så måske starte kl. 
18 om tirsdagen med geværskyd-
ning og så derefter pistolskydning. 

Pistolafdelingen er jo meget aktiv, 
når vi ser på antal afgivet ammuni-
tion, det er specielt grovvåben, der 
er det mest interessante og altså 
også det, der giver ventilationspro-
blemerne. Jeg vil gerne opfordre jer 
til ikke at glemme vores salon pro-
grammer og jeg har indtryk af, at 
den annoncerede træning i de for-
skellige skydeprogrammer ikke helt 
bliver fulgt. Vi skal ikke glemme 
luft og salon disciplinerne på 15 
meter. 
Vi er opmærksomme på at flere 
selv lader ammunition og vi vil ikke 
se, at de hjemmeproducerede pa-
troner sælges til andre medlemmer, 
da foreningen bl.a. drives ved salg 
af ammunition. Vi vil i bestyrelsen 
se på et passende gebyr ved hver 
serie, som afgives med egen ammu-
nition. Vi har indkøbt to nye 9mm 
pistoler til samlingen ud fra et 
ønske fra flere af de nye medlem-
mer. 
 
Pistol terræn præges af en lille fast 
gruppe, der deltager i diverse kon-
kurrencer og det blev også til en 
Sveriges tur i 2009. Det blev til en 
DDS terrænnål i cal. .22 til Erkki 
Søndergaard som også er blevet 
fint placeret ved flere skydninger. 
Gevær langdistance og geværter-
ræn repræsenteres af 2-3 mand, 
der deltager i de meget få konkur-
rencer der er. Terrænskydninger 
har flere gange ikke kunne gen-
nemføres pga. meget få tilmeldinger 
og er derfor blevet aflyst i 2009. 
Ved øst stævnet blev det til sølv – 
og guldmedaljer til formanden og 
ved DM også en guldmedalje i ve-
teran sekund for hold. Søren Tol-
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strup fik en sølvmedalje for del-
tagelse i senior sekund for hold. 
Søren får også en DDS terrænnål. 
Der blev afgivet 8700 stk. salon ge-
vær, 885 stk. langdistance, 11813 
stk. pistol grov og 41400 stk. pistol 
salon ammunition i 2009. 
 
Der har været en meget dårlig 
stemning i DDS-Nordsjælland i det 
forløbne år, hvilket skyldes, at der 
var visse divergerende opfattelser 
af, hvordan pistolafdelingerne skal 
køres samt problemer med at følge 
de beslutninger, der tages af forret-
ningsudvalget. Det resulterede i et 
meget kedeligt repræsentantskabs- 
møde, hvor flere pistolskytter ud-
vandrede fra mødet. Der er nu valgt 
et nyt medlem til at lede pistol-
afdelingen og han er ved at samle 
nogle hjælpere, så der fremover bli-
ver arrangeret konkurrencer i 
DDS-Nordsjælland. Men det er lige-
som i vores lille forening, det er tor-
denskjolds soldater der skal udfø-
rer mange opgaver, og når der ikke 
kommer så mange til de forskellige 
konkurrencer som amtsmesterskab 
og Hanebjergstævnet, kan de meget 
let tabe pusten. Jeg vil derfor 
opfordre alle til at deltage mere 
aktivt i de forskellige konkurrencer. 
Våbeneftersynet blev gennemført 
over to dage og det var glædeligt at 
tilslutningen var så fin, formanden 
måtte kun ringe til to-tre stykker 
og minde dem om, at de skal møde 
op til eftersyn. Husk stadig på, at 
man skal være aktivt skydende for 
at bibeholde sin tilladelse, så se at 
komme op på banerne, så vi ikke 
inddrager våbentilladelsen. 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 også udfyldes et skema til Ju-
stitsministeriet. Jeg skal også min-
de om, at vi har luftrifler og luft-
pistoler som også gerne må benyt-
tes. Flere er i gang med den lille 
”hverve skydning” som pt. foregår, 
jeg håber at vi kan stille med nogle 
dygtige skytter til amtsmesterskab-
et.  
 
Vi har også fået en ny hjemmeside 
www.skyttelaugetlyngby.dk som 
det pt. kun er undertegnede der re-
digerer. Alle er velkomne med idé-
er, layout og lign., så skal jeg 
straks få det udført. 
Vores blad ”Skytten” har vi ud-
sendt fire gange med 8 sider i hver 
nummer og vi har gennem Biblio-
teks-styrelsens bladpulje modtaget 
tilskud på 1999,- kr.  
Jeg vil gerne bede de aktive skytter 
om at indsende historier, beret-
ninger, fotos fra træningsaftener og 
konkurrencer. Der er jo ikke kun 
bestyrelsen, der skal vride hjernen 
for få fyldt vores fine blad. Også en 
tak til redaktøren af “Skytten” John 
Ingor for det til tider hektiske ar-
bejde og til Henrik Bech for tryk-
ning af bladet. 
 
Kassereren har noget svært ved at 
få kontingentet i hus fra medlem-
merne, og det har betydet, at vi har 
streget rigtigt mange medlemmer 
som ikke har betalt. Hvis man ikke 
ønsker at skyde længere, bedes 
man udmelde sig til formanden 
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eller kassereren. Vi bruger alt for 
meget tid på rykkere. 
 
Til slut vil jeg gerne takke alle 
skytter som har hjulpet til med at 
få vores forening til at fungere i 
2009, det har tit været en udford-
ring at få maskinen til at køre, og 
jeg håber at vi også fremover kan 
hjælpes ad.  Også en tak til mine 
bestyrelseskollegaer for et godt 
samarbejde. 

John Mortensen 

 

Nyt Æresmedlem 
 
SKL har udnævnt et nyt æresmed- 

lem som vi har kendt i rigtig mange 
år. Han meldte sig ind i skyttelavet 
i 1956, men har skudt siden 1948, 
så det er en fantastisk præstation. 
Han er stadig meget aktiv og er 
altid klar til at give en hjælpende 
hånd, når der skal instrueres nye 
skytter. Hans gæve og hyggelige 
humør smitter af på såvel børn 
som vi ”gamle”, og vi håber at han i 
mange år fremover vil komme i 
foreningen, selvom han lige er fyldt 
80 år.  
Det er os en glæde at byde Willy 
Trebbien velkommen som æres-
medlem. 

John Mortensen 
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 

Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00 

Torsdag d. 15/4 Klubmesterskab 

Torsdag d. 22/4 Sidste skydedag før sommeren 

Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30 

Torsdag d. 15/4 Klubmesterskab 

Torsdag d. 22/4 Sidste skydedag før sommeren 
 

Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Ethan Ingholt) 

Fredag d. 2/4 Pistolterræn Langfredagsskydningen Hanebjerg 

Søndag d. 11/4 Pistolterræn ”Lunde Gammel Høj”, Højevej 27, Høje, 
5771 Stenstrup 

Søndag d. 18/4 Pistolterræn Kulsbjerg, Stærgården, 4773 Stensved 

Tirsdag d. 20/4 Klubmesterskab – 15m Luftpistol 

Mandag+Søndag 
d. 19+25/4 

Pistol 25 m division STD  1. omg.  Hanebjerg 

Søndag-Mandag 
d. 25-26/4 

Pistol 25 m division FIN  1. omg.  Hanebjerg 

Tirsdag d. 27/4 Klubmesterskab – 15m .22 

Torsdag-Fredag 
d. 29-30/4   

Pistol 25 m FIN, STD & Grov Hanebjerg 

Mandag d. 10/5 Pistol 25 m grov rangliste 

Søndag d. 16/5 Pistolterræn Tubæk, Mønsvej 48, 4720 Skibinge 

Tirsdag d. 18/5 Klubmesterskab – Sekundskydning .22 

Mandag+Søndag 
d. 17+30/5 

Pistol 25 m division STD  2. omg.  Hanebjerg 

Søndag-Mandag 
d. 30-31/5 

Pistol 25 m division FIN  2. omg.  Hanebjerg 

Lørdag d. 5/6 Store skydedag gevær/pistol på 25, 50 og 200 meter 

Tirsdag d. 8/6 Klubmesterskab – Tjenestepistol 9mm 

Søndag d. 13/6 Pistolterræn Toksvær, Stærgården, 4773 Stensved 

Mandag+Søndag 
d. 14+20/6 

Pistol 25 m division STD 3. omg.  Hanebjerg 

Søndag-Mandag 
d. 20-21/6 

Pistol 25 m division FIN  3. omg.  Hanebjerg 

Tirsdag d. 22/6 Klubmesterskab – Tjenestepistol 9mm 

Lørdag-Søndag d. 
26/6 til 4/7 

Sommerstævne Hanebjerg  Pistol og Gevær 

Torsdag-Lørdag 
d. 1-3/7   

Hanebjergstævnet 25 m pistol og 50, 200, 300 meter og 
Nordisk Gevær 
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Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Torsdag d. 1/4 Geværterræn Vigersted, Værkegårdsvej 32 B, Ringsted 

Lørdag d. 17/4 Geværterræn Raghammer Bornholm 

Søndag d. 9/5 Geværterræn ØST Jægerspris 

Lø-Sø d. 19-20/6 Geværterræn DM Borrislejren, 6990 Skjern 

  

Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Torsdag d. 6/5 300 meter aftenstævne Hanebjerg 

Lørdag d. 5/6 Store skydedag gevær/pistol på 25, 50 og 200 meter 

Lørdag-Søndag d. 
26/6 til 4/7 

Sommerstævne Hanebjerg  Pistol og Gevær 

Torsdag-Lørdag 
d. 1-3/7   

Hanebjergstævnet 25 m pistol og 50, 200, 300 meter og 
Nordisk Gevær 

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. 

 
 

HUSK at gå ind på 
vores hjemmeside  
www.skyttelaugetlyngby.dk 

 
Her finder du bl.a. de 
nye vedtægter og 
andet meget nyttig 
information. 
 
Du kan også selv 
være med til at gøre 
siden endnu mere 
spændende!  
Kontakt John Morten-
sen, med dine ideer 
og indlæg. 

 

 

 

http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm
http://www.skytten.dk/
http://www.skyttelaugetlyngby.dk/
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Fra generalforsamlingen 
 
16 medlemmer inklusive bestyrel-
sen mødte op.  
 
Kontingentet fastholdes uændret.  
 
Erkkis forslag om indmeldelse i 
Dansk Sportsskytteforbund blev 
vedtaget med 12 stemmer mod 1. 
 
Ændringer i SKLs love godkendt 
med få rettelser. 
 
Formanden, Henrik K og Ethan 
genvalgt. Suppleanter er Claus 
Stahnke og Michael Petersen. 
Revisorer Axel Brøgger og Stig 
Thorup genvalgt, suppleant Sven 
Probst.  
 
Fanebærer udgår. 
 
Forslag om støtte til konkurrence-
deltagere. Vi giver allerede tilskud 
til alle u. 20 år og tilskud til del-
tagere i DM og lign. 
 

Teddy 

 

Nyt fra bestyrelsen 
 
Vi er nu indmeldt i Dansk Sports-
skytteforbund. 
 
Vi har fået tilsagn om, at LTK vil 
give 200.000 kr. til udsugningen 
på 25m banen, forudsat at DDS 
vil yde støtte også. Arbejdet kan 
forventes at blive udført til som-
mer. 
 

DDS har afholdt rep.møde i Ving-
sted og har bl.a. vedtaget at amt 
ikke hedder amt mere. Nu hedder 
det landsdel. 
 
Divisionsskydning er afsluttet. Vi 
vandt 2. division. 

Ref: Teddy 

 

Geværskydning på 
Hanebjerg 

 
Sommersæsonen 2010 starter me-
dio april på Hanebjerg skytte-
center, hvor der er mulighed for at 
træne 50, 200 og 300 meter hele 
sommeren (juli måned lukket). 
Jeg håber, at rigtig mange vil 
komme om tirsdagen, hvor SKL 
har valgt at skyde, da vi også skal 
passe banerne. Foreningens lang-
distance- og salonrifler kan lånes, 
hvis vi på forhånd ved, at du vil 
skyde. Ring til mig (39626581) 
senest om mandagen, så jeg kan 
hente rifler og ammunition. Der 
vil også være forskellige stævner, 
som vi gerne vil have rigtig mange 
til deltage i. 

Henrik Kirkebæk 
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Sommerstævne og 
Hanebjergstævne 

 
Pistol- og geværskytter kan allere-
de nu sætte X i kalenderen d. 25. 
juni til 4. juli hvor der afholdes 
mange spændende skydninger på 
DDS Nordsjællands herlige skyt-
tecenter Hanebjerg. Jeg håber at 
der er rigtig mange som vil komme 
og vise SKL flaget ved dette store 
stævne. Der er desværre ikke helt 
fastlagt stævneprogram, men følg 
med på hjemmesiden www.dds-
nordsjaelland.dk  
 

John Mortensen 

 
25 METER PISTOL 
DIVISIONSSKYDNING 2010  
 
Finpistol og Standardpistol  
Ref.: Reglement for 25 m divi-
sionsskydning 2010  
 
FINPISTOL:  
Sted og tid: Hanebjerg Skyttecen-
ter (Mandage kl. 19 søndag kl. 12)  
 
Søndag 25. april og  

mandag 26. april.  
Søndag 30. maj og  

mandag 31. maj.  
Søndag 20. juni og  

mandag 21. juni.  
Søndag 15. august og  

mandag 16. august.  
 
STANDARDPISTOL:  
Sted og tid: Hanebjerg Skyttecen-
ter (Mandag kl. 19, søndag kl. 10)  
Mandag 19. april og  

søndag 25. april  

Mandag 17. maj og  
søndag 30. maj  

Mandag 14. juni og  
søndag 20. juni  

Mandag 9. august og  
søndag 15. august  

FINALE: Amtsmesterskabet 24. + 
26. + 28. august 2010 

 

 

Ny bekendtgørelse 

om Ammunition som skal op-
bevares i våbenboks eller sikrings-
skab. 
 
En ny bekendtgørelse om våben 
og ammunition trådte i kraft 15. 
november 2009. Ifølge bekendtgø-
relse nr. 997 af 19. oktober 2009 
om våben og ammunition mv. er 
det nu lovpligtigt at opbevare am-
munition i en våbenboks eller i et 
sikringsrum. Det må gerne være i 
samme boks, som våben opbeva-
res. 
  
Dog træder en del af bekendtgø-
relsen først i kraft 1. marts 2010. 
Det drejer sig om §49, hvor det 
fremgår, at "ammunition til skyde-
våben kan uanset §21, stk. 2, 
opbevares i andet aflåset gemme 
end sikringsskab, boksrum mv. 
indtil den 1. marts 2010". 
 
Ordlyden i bekendtgørelsen er: 
"Den nye bekendtgørelse indebæ-
rer bl.a., at politiet bemyndiges til 
at udstede generelle tilladelser til 
erhvervsmæssig transport af våb-
en og ammunition mv., og at am-
munition til skydevåben skal op-
bevares i sikringsskab eller boks-
rum. 
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Bekendtgørelsen indebærer end-
videre, at museer og våbenhand-
lere skal opfylde våbenbekendtgø-
relsens almindelige krav til opbe-
varing af våben, hvis våbnene ikke 
er under udstilling".  
Læs hele bekendtgørelsen på   
https://www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=127786 

 

 

Amtsmesterskab i Hillerød 
 
Det lykkes at få en pæn række ge-
værskytter af sted til amtsmester-
skab på Ålholmskolen i Hillerød, 
hvor vi skød 15m cal. 22 og luft. 

 
Da vi ikke kunne få de skydetider, vi 
havde ønsket, måtte vi tage til takke 

med tider på vores træningsaften 
torsdag den 11. marts. Så vi valgte 
at lukke skydebanen og tage til Ål-

holmskolen og skyde. 
 
Selv med lidt konkurrencenerver fik 
vi skudt et nogenlunde resultat, som 
kom til at se ud som følgende: 
 

Klasse J2  

Hovedskydning / Mesterskab 

Simon Maillard    191 / 190p 
  
Klasse 2 

Jonas Hyldahl    185 / 188p 

 
Klasse 3 

John Mortensen   158 / 165p 
 
Klasse 4 

Christian Maillard  160 / 160p 

 
Klasse Vet. 

Jørn Snogdahl    161 / 165p 
 
 

Klasse Åben 

Mikkel Gormsen   190 / 189p 

 
Klasse 3 luft 

Michael Prætorius  125 / 121p 
 

Af Michael Prætorius 

 

 

Vi har desværre en 

del skytter som sta- 

dig ikke har betalt 
kontingent, og vi vil 

snarest udsende 
rykkere, hvor der er 
lagt 50,- kr. oveni de 

normale satser. 
 

Hanne Harremoës 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127786
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127786
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Klubmesterskab på  
15m Gevær 
 
Det er ikke så tit, vi får holdt Klub-

mesterskab på gevær, men i år skal 
det være. Så sæt datoén af og vær 
med på banen. 
 

Klubmesterskabet på 
15m Gevær holdes 
torsdag den 15. april 
 

 Michael Prætorius 

 

Klubmesterskaber Pistol 
 
Så er der datoer for div. 

Klubmesterskaber. 

 
Denne gang vil der blive afholdt 4 
forskellige discipliner: 
 
20/04-10 15m Luftpistol 

27/04-10 15m .22 
18/05-10 Sekundskydning .22 
08/06-10 Tjenestepistol 9mm 
22/06-10 Tjenestepistol 9mm 
 

Grunden til at der er afsat 2 dage til 

Tjenestepistol er at dette er et lidt 
længere program. Der er kun 4 der 
kan skyde af gangen, derfor vil det 
tage længere tid at få alle interes-
serede igennem. 
 

For dem, der ikke kender denne dis-
ciplin, vil der være mulighed for at 
stifte bekendtskab med den 1 gang 

om måneden. (check skydeplanen for 
50m banen på opslagstavlen i klub-
ben)  

Mvh. Bestyrelsen 
 
 

Nyt for kommende 
luftskytter  
 
Under den vellykkede julefrokost i 

SKL talte formanden varmt for at vi 
skal gøre noget mere ved luftskyd-
ningen, blandt andet fordi vi har fået 
luftvåben og kompressor med heftige 
tilskud fra DDS. Betingelsen for til-
skuddene var at vi skal være aktive, 

og er vi det? Svaret kender vi vist al-
le, det er nej.  
 
For at sætte skub i luftskydningen 
gav formanden tilladelse til følgende 
eksperiment: 

 
Hver træningsaften udleveres gratis 
25 hagl og 3 stk. skiver til alle der vil 
deltage. Skiverne bliver forsynet med 

navn og dato, skytten skyder 5 
prøveskud i den første skive og 10 

skud i hver af de to andre. Skiverne 
afleveres til vagten ved kassen. 
 
Når der er gået 10 træningsaftener 
så bliver der trukket lod om 100 stk. 
0,22 Target patroner. Det er altså 

ikke en konkurrence om hvem der er 
bedst, men en lodtrækning mellem 

de der har deltaget, alle kan være 
med. Der skelnes ikke mellem 
skytter der skyder gevær eller pistol, 
alle deltager i samme pulje. 

 
Vi er nu tæt på at afslutte første 
runde på 10 gange, sidste gang er på 
træningsaften torsdag den 18 marts ( 
gevær), den 23 marts vil lodtræk-
ningen mellem de aktive luftskytter 

finde sted på følgende måde: Vi 

finder en børneskytte, der affyrer en 
luftpistol mod den liste som vi har 
brugt til at registrere hvem der har 
skudt og hvornår.  
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En foreløbig evaluering viser at der 

er ca 25 skytter, der har deltaget en 

eller flere gange, der bliver i alt af-
skudt ca 2200 hagl svarende til ca 
90 serier á 25 skud. På pistolskytter-
nes træningsaftener har det været 
nødvendigt med ret kraftige opford-
ringer for at få skytterne til at tage 

imod tilbuddet om gratis luftskyd-
ning. Sjovt nok gav det lidt mere in-
teresse når luftgeværerne blev stillet 

til rådighed som et alternativ til pi-
stolerne. Nu må vi se om der er nogle 
skytter der har fået en permanent 

interesse for luftskydning, det var et 
af formålene med øvelsen. Det andet 
formål er at kunne vise DDS, at de 
luftvåben og kompressor som vi har 
fået fordelagtigt er blevet anvendt. 
Alle skiverne fra de gratis skydninger 

er lagt i en kasse som dokumenta-

tion. 
 
Formanden ønsker sig også at vi 
markerer os i de konkurrencer der 
afholdes i luftskydning. Er der nog-

en, der vil med? 
 
Jeg vil foreslå at vi tager endnu en 
runde på 10 gange lige efter som-
merferien, på forventet efterbevilling 

fra bestyrelsen.  

Sven P 

 

Luftskydning vores 
kampagne er slut   
- så her er lidt statistik: 
  
Der blev skudt med gevær i 34 serier 
á 25 skud, heraf er de 24 serier 

skudt af pistolskytter! 

  
Der er skudt med pistol i 50 serier á 
25 skud, alle er skudt af pistolskyt-
ter. 

Der er i alt skudt 84 serier af 32 for-

skellige skytter. Nogle har skudt en 

enkelt serie, to har skudt otte serier 
som er det højeste af 10 muligheder. 
  
Der har deltaget skytter i alle aldre. 
Der blev brugt en del tid til at lokke, 
bønfalde og true skytterne til at del-

tage, så hverken præmien eller de 
gratis hagl var nok til at motivere 
skytterne. 

  
Lodtrækningen mellem de registrere-
de serier blev foretaget ved at to før-

stegangs børneskytter skød efter list-
ens bagside med luftpistol. Efter 5 - 
6 skud havde vi en vinder: Hanne 
Harremoës, der havde skudt 5 serier. 
Tillykke med de 100 patroner. 
  

Så må vi se om der er nogen der fort-

sætter for egen regning og uden op-
fordringer. Det kan være at vi kan 
køre en ny kampagne efter sommer-
ferien. 
  

Jeg har samlet alle skiverne i to ring-
bind som bliver gemt i boksrummet 
som dokumentation for indsatsen. 
Det kunne være, at DDS en dag ville 
spørge om vores aktivitetsniveau. 

  

Sven P 

 


