
Skytten nr. 2, april kvartal 2011  Side 1 

 

  

SKL flytter til Rundforbi Hallens baner i Nærum 
 

 
 
Læs mere side på side 6 og 7, og følg med på vores hjemme-
side om hvornår vi starter skydningen igen! 

      Nr. 2. april kvartal 2011 

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. 3/2011 er 

mandag den 13. juni 2011.  
 

 

Lyngby stadion lukket af 
skimmelsvamp og blystøv. 

 
Vores baner er som bekendt blevet 
lukket efter fund af skimmelsvamp 
i forbindelse med installation af 
ventilationsanlæg på 50 meter ba-
nen. De efterfølgende prøver af om-
fanget viste, at der også var skim-
melsvamp i opholdslokalet, på 15 
meter banen, mødelokale 1, hånd-
boldslokalet og stadionkontorerne.   
Der er taget prøver mange steder 
på banerne og i klubområdet og 
man har fundet meget bly, især i 
form af tungt støv. Der er forekom-
ster 1-2 meter foran standplads-
erne på begge bane afsnit. Største 
forekomst ved kuglefanget på 50 
meter banen. Der afgives bly på tre 
måder: Når projektilet forlader 
piben følger der en sky af blypar-
tikler og blydamp fra fænghætten 
med, desuden dannes der blypar-
tikler ved anslaget på kuglefangets 
stålplader. Koncentrationen betyd-
er faktisk, at problemerne med bly 
på banerne er være end skimmel-
svampen. 

file:///C:/Users/John/Documents/Blad/2010-02/www.skyttelaugetlyngby.dk
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Vi har afholdt møde med kommun-
en og de andre brugere af skyde-
banerne samt en læge fra Skandi-
navisk Bio-Medicinsk Institut, som 
har foretaget prøverne, og han for-
klarede om problemstillingen: 
Fænghætter/primer indeholder bly, 
men der findes blyfri fænghætter, 
men de har kort hyldetid. Bly op-
tages gennem huden og ved ind-
ånding. Blypartiklerne er så små at 
de passerer gennem lungehinderne 
og går ind i blodbanerne, hvor de 
oplagres i knoglerne og det kan 
tage op til 5 år at udskille det, 
udskilningen sker gennem nyrerne. 
Han fortalte at industriarbejdere 
der arbejdede med bly ikke måtte 
komme over 50 - 60 mikrogram pr. 
ml blod, hvis man kommer over 20, 
så kan det gå ud over sædkvalite-
ten. Han forventede, at vi alle ville 
have forhøjet blyindhold i blodet, 
antageligt 15 - 17 mikrogram pr. 
ml blod, og det vil ikke give 
symptomer på blyforgiftning. Det 
sker først, når man nærmer sig 90. 
Ligesom der ikke er kræftfare ved 
de blyforbindelser som vi udsættes 
for. Han omtalte vigtigheden af ren-
gøring på alle banernes flader og 
personlig hygiejne efter skydning-
en, undgå mad og drikke.  
Banerne er derfor lukket pr. 3. 
februar. Lokalerne er blevet for-
seglet og gulvtæpperne i ophold-
lokalet er fjernet, der er gjort rent 
på alle flader inkl. i boksrummet. 
Det betyder at vi kan afhente våben 
og ammunition. 
 
Vi afventer politikerne skal tage 
beslutning, om bygningerne skal 
renoveres eller om de skal nedrives. 

Teknisk forvaltning skal først frem-
bringe budgettal som grundlag for 
beslutningerne og det kommer til 
politisk behandling på april mødet. 
Der er ingen penge afsat på bud-
gettet 2011, men til næste år er der 
20 mill. kr. afsat til renovering af 
svømmehallen, en del af disse mid-
ler kan overflyttes til "vores" del af 
bygningen. 
Der er udarbejdet rapporter om 
skimmelsvamp- og blyproblemet. Vi 
håber, at DDS vil se på disse ”u-
hyggelige” rapporter i skydeudvalg-
et, som måske berører mange and-
re skytteforeninger rundt om i 
landet.  

John 

 

SKL generalforsamling 
21.2.2011  

 

Sven Probst blev valgt til dirigent. 
Formanden oplæste sin beretning. 
Spørgsmål: Hvorfor ikke kontingent 
via PBS. Svar: For dyrt pga. for 
mange medlemsudskiftninger. 
Hanne gennemgik regnskabet, god-
kendt. Kontingent: indtil 20 år 250 
kr. Over 20 år 400 kr. årligt, 
uændret, godkendt. 
Forslag: Bestyrelsen er blevet 
pålagt at tage stilling til forslag 1. 
fra Finn Jensen: Af sikkerheds-
grunde monteres en stålplade på 
adgangsdøren plus en ekstra dør 
med lås. Nøgler udleveres til med-
lemmer og en ringeklokke monteres 
til nye og gæster. Ved vinduer op-
sættes stålgitre. Bestyrelsen vil 
tage dette med i overvejelserne hvis 
vi skulle komme tilbage til reno-
verede lokaler. Det kan dog også 
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tænkes, at det eksisterende bliver 
nedrevet. 
Forslag 2. Lars Jensen foreslår, at 
der etableres sluse til 15m banen, 
således at skudstøjen reduceres. 
Bestyrelsen er enig i dette og tager 
stilling i møde med de andre for-
eninger. Her gælder samme forbe-
hold som ved forslag 1. evt. ned-
rivning. 
Forslag 3. Jørgen Clemens opfor-
drer foreningen til at gå forrest 
blandt brugerne af banerne, og 
meddele kommune og politi, at vi 
fremover vil forlange, at de selv 
følger de regler som alle andre 
borgere skal. Jørgens forslag 
vedtaget. 
Valg: Hanne genvalgt som kas-
serer. Teddy genvalgt som sekre-
tær. Prætorius genvalgt. Henrik 
Bech genvalgt og er nu næstfor-
mand. Claus og Michael blev gen-
valgt som suppl. Revisorer: Axel 

Brøgger og Stig Thorup. Probst blev 
genvalgt som revisorsuppleant. 
John informerede om, hvordan det 
ser ud på Lyngby Stadion med 
skimmelsvamp og blyproblemer, 
hvilket har betydet lukning af 
begge baner pr. 3.februar. Vi 
forhandler med Søllerød Skytte-
forening på Rundforbi Stadion i 
Nærum om benyttelse af deres 
skydebaner om onsdagen. Flytning 
af våbenskabe og øvrige omkost-
ninger betales af LTK. 
Steen Aabech har været medlem i 
25 år og modtog derfor 25 års-
nålen. 

Teddy 

 
DDS blev 150 år. 
Ved markering af 150 års jubilæet 

blev der afhold en reception i DGS 
byen d. 10. februar og SKL var også 
med. 

Se også indbydelsen på bagsiden. 
 

Billede af Jørgen, Sven og John sammen med skytter gennem 150 år
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Skydekalender 
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 

Junior  

Torsdag d. 7/4 Klubmesterskab 15m AFLYST - indtil vi er 

klar på Rundforbi Stadion 

Senior  

Torsdag d. 7/4 Klubmesterskab 15m AFLYST - indtil vi er 

klar på Rundforbi Stadion 
 

Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Ethan Ingholt) 

Fredag d. 22/4 Langfredags Terræn på Hanebjerg 

Søndag d.15/5 Terræn Tubæk 

Fr-Lø d. 27-28/5 Frederiksværk åben (25m fin, standard og grov) 
på Hanebjerg 

Ti+To+Lø d.14+16+18/6 Hanebjergstævne 

Lø-Sø d. 2-10/7 150 års jubilæumsstævne Vingsted 
  

Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Lørdag d. 16/4 Terræn Raghammer Bornholm 

Torsdag d. 21/4 Terræn Vigersted 

Søndag d. 8/5 Terræn ØST Jægerspris 

Søndag d. 22/5 Terræn Jægerspris 
 

Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Torsdag d. 14/4 300 m aftenstævne på Hanebjerg 

Torsdag d. 28/4 300 m aftenstævne på Hanebjerg 

Torsdag d. 12/5 300 m aftenstævne på Hanebjerg 

Torsdag d. 9/6 300 m aftenstævne 

Ti+To+Lø d.14+16+18/6 Hanebjergstævne 

Lø-Sø d. 2-10/7 150 års jubilæumsstævne Vingsted 

Hanebjerg åbner medio april og vi kan skyde 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 

 

http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm
http://www.skytten.dk/
http://www.skyttelaugetlyngby.dk/
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Indgangen til vores nye baner i Rundforbi. 
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Skydning flyttes til Rund-
forbi Hallens baner Nærum. 
 
Det er lykkedes os i tæt samarbejde 
med Lyngby-Taarbæk kommune og 

Rudersdal kommune, at få lov til at 
benytte skydebanerne på Rundforbi 
Stadion om onsdagen fra kl. 19.00 til 
22.30. Der er 6 stk. 15 meter og 6 
stk. 25 meter baner på stadion, der 
ligger på Rundforbivej i Nærum. 

Vi mangler at få flyttet våbenskabe 
til de nye lokaliteter, men følg med 
på hjemmesiden eller ring til be-
styrelsen, hvornår vi kan begynde på 
Rundforbi. 

 

John 

 

Beretning 2010 for 
Skyttelauget Kgs. Lyngby 
65. generalforsamling 
21. 2. 2011 
 
Årets beretning kommer til at handle 
en del om Lyngby Stadion og de 
problemer vi står i. Men vi skal da 

også glæde os over, at der er gode 
resultater fra SKL skytter. Vores 
medlemstal er lidt stigende og vores 
økonomi er fin. 

 
Vi kom endelig i gang med vores 

projekt på 50 meter banen med et 
ventilationsanlæg, der skulle mulig-
gøre bedre fjernelse af krudtrøgen. 
Det er specielt tiltrængt ved skyd-
ning med grovvåben, når der skydes 
fra 25 og 12,5 meter. Tegningerne er 

udført af Sven Probst, vi har afholdt 
møde med kommunen og de andre 

brugere af banerne om projektet. 
Kommunen stod for tilbudsgivning 
og myndigheds godkendelser, så alt 
blev startet op i november. Projektet 

blev udregnet til ca. 350.000 kr. og 

vi har fået et tilskud fra De Danske 

Skytteforeninger på 100.000 kr. som 
har godkendt vores tegninger til et 
ventilationsanlæg, der er 
tilstrækkeligt. Kommunen vil give 
200.000 kr. og det resterende beløb 
har vi og de andre brugere af baner-

ne givet tilsagn om. SKL indvilgede 
også i at betale for et gummi kugle-
fang, som er mere miljøvenligt og 
holdbart end træplader. Kommunen 

betaler for ekstra armering af flad-
erne foran lysstofrør og spotlight. Vi 

har politiets og skydebanesagkyndigs 
ord for, at banen kan godkendes til 
skydning med kappeklædt ammu-
nition, så det sikkerhedsmæssige er i 
orden, men det miljømæssige er der 
ingen, der rigtigt tør udtale sig om. 

 
Alt så så godt ud først i december, 

der er monteret ventilationskanaler 
langs vægge, gennem taget og i gul-
vet, opsat motorer, trukket kabler og 
tilmuret gennemføringer. Vi mangle-

de 3-4 dages arbejde, men så blev 
der konstateret skimmelsvamp i 
gulv, vægge og lofter på 50 meter 
banen. Banen blev lukke pga. massiv 
forekomst d. 20. dec. Dansk Byg-
ningsanalyse tog målinger i store 

dele af hele den fløj af stadion som 

vores baner ligger i.  Det sidste er jo, 
som bekendt, at Lyngby håndbold-
klub, Trongårdens IF, mødelokale 1, 
stadions vagtlokale og kontorerne 
samt hele vores område med begge 

baner og opholdslokale er lukket 
pga. massiv beskadigelse af byg-
ningsdele pr. 3. feb. 2011. 
 
Der er også taget målinger for højt 
blyindhold på vandrette flader og vi 

afventer en lægelig analyse af disse 
forhold. På 15 meterbanen er venti-
lationsanlægget ikke optimalt og der 
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er ikke et tilstrækkeligt filter, der 

kan tage blypartikler og krudtrøgen. 

Vi holdt møde med kommunens for-
valtning og med stadioninspektøren, 
om den manglende rengøring i hele 
området, og det kom som en over-
raskelse for idrætschefen, at der var 
flere skytter som har fået konstateret 

forhøjet blyindhold i blodet. De var 
klar med nogle tiltag om en total ren-
gøring og andet gulv- og væg beklæd-
ning, samt en plan for rengøring. 

 
Men det er selvfølgelig stoppet nu ef-

ter de voldsomme angreb af skim-
melsvamp samt konstatering af meg-
et bly i område. Ifølge borgmesterens 
udtalelser i lokalpressen, står det til 
nedrivning, men der er selvfølgelig en 
stor økonomisk sten, der skal ryd-

des, så vi har desværre lange udsig-
ter, før vi igen kan komme til at sky-

de på Lyngby Stadion. Følg med på 
vores hjemmeside under ”Lyngby 
Stadion”, hvor jeg forsøger at skrive 
om hvad der sker, og hvilke artikler 

der kommer om problemet. Både de 
lokale medier og DDS har artikler på 
hjemmesiderne. 
 
Træningsaftenerne i vintersæsonen 
er forløbet godt med et fint frem-

møde, bortset fra gevær salon, som 

havde meget få skytter om tors-
dagen. Vi overvejede helt at droppe 
torsdagen og flytte træningen til 
tirsdag og så begynde lidt før. Men 
da der har været flere på banerne i 

efteråret om torsdagen, har vi holdt 
fast. 
  
Vi har indkøbt en meget lidt brugt 
salonriffel fra et tidligere medlem, 
som er stoppet. Vores kompressor 

som vi købte (meget fordelagtigt) via 
DDS luftpulje i 2003, kunne ikke 
mere, og det var ikke muligt at få 

den repareret. Vi har indkøbt en stor 

og kraftig Bauer kompressor, som 

meget gerne skulle holde i mange år 
fremover.  
  
Pistolskytterne er meget aktive, når 
vi ser på de mange stk. ammunition, 
der er brugt. Bestyrelsen har 

besluttet, at dem der selv har 
patroner med, skal opkræves 12,- kr. 
pr. serie, til dækning af skiver og 
som bidrag til foreningens virke. 

 
Der er blevet afholdt klubmesterskab 

både på salon gevær og pistol i alle 
discipliner, inkl. luft.  
  
Sven Probst tog i foråret initiativ til 
en luft konkurrence både på gevær 
og pistol, der blev udleveret 25 gratis 

hagl og 3 skiver, disse blev lagt i en 
stor kasse og efter lodtrækning 

kunne der vindes patroner. Den 
heldige var Hanne Harremoës. 
 
Langdistance har kun en lille hånd-

fuld aktive skytter, og der er desvær-
re ikke den store interesse, selvom vi 
har besluttet, at foreningen vil give et 
stort patron tilskud til unge, bare de, 
og andre vil ringe til Henrik Kirke-
bæk, som meget gerne vil køre til 

Hanebjerg. Der er ingen som har 

ringet gennem hele sommeren. 
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Antallet af deltagere til de forskellige 

konkurrencer er stadig alt for lille, 

dog var langfredagsskydningen på 
Hanebjerg fint besøgt. Men de få, der 
deltager, gør det rigtigt godt:  
 

 Ved DDS-NSJ mesterskab 

(amtsmesterskabet) på 15m 
pistol blev Jens Hartvig nr.1 i 

kl.1 og Jørgen Clemens nr. 1 i 
vet.2. 

 Pistol vandt 2. division for hold 

og der skydes i 1. div. i efter-
året, og her går det lidt dår-
ligere, men vi er jo også 
kommet i bedre selskab. 

 Ved gevær terræn øst blev 
Søren Tolstrup og John Mor-

tensen nr. 1 i henholdsvis sen-
ior- og veteranhold som del-
tagere på DDS-Nordsjællands 
hold. 

 Jørgen Clemens og Søren 

Tolstrup kom i det fine selskab 
og fik en terrænnål. 

 John Mortensen blev nr. 1 i 
kl.2 ved DDS-Nordsjællands 

sommerstævne. 
 
Turen til ”Danskträffen” i Lönsboda 
for pistol, var igen en givtig tur med 
skydninger både dag og nat, der blev 
vundet rigtigt mange præmier. 

Foreningen giver et tilskud til de 
skytter som deltager i konkurrencen, 
så det er bare om at komme med i 
2011. Der er blevet afgivet 33.000 
stk. cal.22 pistol, 8876 stk. grov, 
4475 stk. cal.22 gevær og 1020 lang-

distance patroner. 
 
Vores blad SKYTTEN er stadig rigtigt 
fint, men det kniber nogen gange 
med at få nok stof til redaktøren. Jeg 

vil anmode alle om at sende rap-

porter, historie og resultater til vores 

redaktør, da det meget tit er huller 

som vi (John og John), vrider hjer-

nen for at udfylde. Vi har da også 
været helt oppe på 12 sider, så der 
skal lyde en stor tak til redaktøren 
John Ingor og vores hurtige trykker 
Henrik Bech, for et fint blad. 
 

Vi har også haft flere skoleklasser på 
besøg, alle er meget glade og interes-
seret, men det giver desværre ingen 
medlemmer. Vi har også haft 2-3 

FUN-skydninger med firmaer og det 
givet lidt indtægt i foreningskassen, 

takket være de medlemmer der 
bruger 2-3 timer som instruktører.  
Vi er jo medlem af DSF (Dansk 
Sportskytte Forbund) efter et forslag 
fra sidste generalforsamling. Men jeg 
ser desværre ikke ret mange SKL 

skytter på resultatlisterne, så også 
her kan vi blive mere aktive. Husk 

også at de arrangerer 200 meter 
kombi-riffel skydning på Kalvebod. 
 
På den administrative side er det en 

stor udfordring at få kontingentet 
inddraget fra rigtig mange med-
lemmer, vi sender rykkere med et 
ekstra gebyr på 50,- kr. og vi må til 
sidst ringe rundt for at få de sidste 
til at betale. Der bliver udsendt 

girokort sammen med januar blad og 

det skal betales inden d. 1. februar. 
Alle bedes få orden i sagerne og hvis 
man har våbentilladelse og ikke har 
betalt til tiden, vil vi sende en SKV5 
om tilbagekaldelse af våbenpåteg-

ning.  
 
SKV håndteringen af fornyelser og ny 
indkøb af våben tager meget tid og vi 
pålægger et ekspeditions gebyr på 
20,- kr. som kommer oven i det 

gebyr til DDS Våben-registrering på 
200,- kr. 
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Billede af Steen Aabech som fik 25 års nål 

 
Til sidst vil jeg gerne takke alle 
skytter som har givet et stort nap for 
at få Skyttelauget til at fungerer. En 
stor tak til mine bestyrelses kollegaer 

for et godt samarbejde i 2010. 
John Mortensen 

 

Revolver 

Smith & Wesson 

model 686 

Kaliber 38/357 

Flot stand 

Sælges for kr. 2.000 

Tlf. 2847 4001  
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Divisionsskydning 2010 - 
2011: 
 
Kgs. Lyngby rykkede i sidste år op 1. 

division, hvor der nu ventede en stor 
udfordring for at blive i denne 
division.  
 
Holdet som består af Jørgen 
Clemens, Johnny Lundstrøm, Sten 

Aabeh, Michael Petersen, Erkki 

Søndergaard, Ethan Ingholt og Jens 
Hartwig. Der er 7 skydninger, en hos 
hver af de 6 hold som er med i 
divisionen + en finale skydning hvor 
der samtidig også bliver skud amt-

mesterskab. Vi måtte konstatere, at  
vi ikke kunne være med i denne 
division, da vi ikke har nok dygtige 
skytter i den klasse, men da vi også 
havde støre konkurrence stillede det 
også krav om bedre resultater for 

den enkelte skytte. Alle skytter, viste 
bedre resultater end sidste år, men 
da der var mange reserve skytter der 
skød skydningerne i denne omgang, 
kom der desværre ikke nok point til 
at blive i 1. division, så vi rykker ned 

i 2. division igen sammen med 
Ramløse. En division vi nok skal 
klare os bedre i. 
 

1. Division resultat blev 
 

Frederiksværk 1    39 point  
Værløse        29 point 
Hillerød 1      27 point 
Frederikssund 1   26 point 
 
Kgs. Lyngby      14 point  

Ramløse       12 point 
 

Ethan 
 

 

 

 

 

S&W m.627,  

Kal 38/357 
N ramme. mag nypris 6.580 kr. Tilbe-

hør txt fiber sigte 849kr combatgreb 

895 kr. Begge dele sidder på. Det der 

sad på har jeg også, og det følger 

selvfølgelig også med. Orginal kuffert 

med hængelås. Moonclips og nøgle til 

revolveren er også med. Det hele er 

købt i Huntershouse. Har skudt cirka 

300 skud med den, så fremstår som 

ny. Det hele sælges samlet for 6.000 

kr. Har selv givet 8.300 for det hele.  

Venlig Hilsen Anders fra skytteklubben 

Mit Tlf 3124 3055 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardini Fiocchi SPE cal. 

22 
6 år gammel Pardini, god stand skyder  

perfekt. Sælges med 2 magasiner mo-

difiseret til 6 skud.3.500, Kontakt 

Ethan mobil 2679 4206  

Email eaningholt@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eaningholt@hotmail.com
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