Nr. 2. april kvartal 2012

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Vi skyder igen i Nærum!!!
… og så er de sidste skabe mv.
kommet på plads, så vi er helt flyttet
fra Lyngby Stadion.

Vi mangler din e-mail
I forbindelsen med først aflysningen
af skydning i Nærum og dernæst
genoptagelsen har vi mistet en del
aktive skytter. Vi håber, at det er fordi
I ikke har fået besked – så send din
e-mail adresse til formanden, så du
ikke en anden gang går glip af
væsentlige nyheder.

Er din våbentilladelse
i fare? (læs side 3)
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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. 3/2012 er
mandag den 11. juni 2012.

På nettet kan du finde bladet via
vores hjemmeside. Her finder du
bladet ca. 1 uge før det ligger i din
postkasse.

Vi skyder igen i Nærum!
Vi er igen i gang om onsdagen fra
kl. 19.00 på Rundforbi Stadion. Vi
har efter et møde med Søllerød skf.
og idrætsinpektøren fået en aftale
om brugen, og ikke mindst vedligeholdelse af banerne. Vi har forpligtiget os til, at der skal støvsuges, repareres så godt vi kan, efter
hver forening har benyttet banerne.
Én gang om måneden, skal
foreningerne på skift foretage en
større rengøring mellem standplads
og skivevæg.
Vi har desværre ikke ser så mange
medlemmer på banerne efter vi
kom i gang sidst i januar, selvom
jeg har sendt mail til mange, men
jeg har desværre langtfra mail på
alle medlemmer, så du opfordres til
at sende din mail til
skyttelauget@sport.dk

Hjemmeside
www.skyttelaugetlyngby.dk

Jeg er dog godt klar over, at flere af
vores ældre medlemmer ikke har
en mail, og vi vil stadig sende dette
blad ud til alle medlemmer.
John Mortensen.
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Generalforsamling
SKL afholdt generalforsamling d. 20.
2 på Lyngby Stadion og det var sidste
gang vi kunne benytte lokale 1, som
har ”huset” generalforsamlingen i
rigtig mange år.

Side 3
Han ønskede at blive stedt til hvile
ved siden af sin Ingrid, som han
levede sammen med hele livet indtil
hun døde sidste år.

Efter formandens velkomst blev Sven
Probst valgt til dirigent, han konstaterede generalforsamlingens gyldighed og gav ordet til formanden.
Formanden aflagde beretning som
kan læses fra side 5.

Vi har mistet en ildsjæl
Onsdag d. 21. marts døde Jørgen
Clemens. Han sov stille ind i sit eget
hjem, da han tog sig en middagslur og
aldrig vågnede igen. En helt uventet
meddelelse at få da Jørgen indtil det
sidste var frisk og kvik og lige havde
tilmeldt sig langfredagsskydningen.
Nu er vi en ildsjæl mindre. Jørgen var
mesterskytte og havde gennem livet
vundet utallige præmier og medaljer.
Han var hele sit liv en ”Ole opfinder”
og kunne slet ikke lade være. Ideerne
trængte sig altid på og i hans sidste
leveår var det opfindelser der gjaldt
hans elskede hobby pistolskydningen.
Han startede Ballistisk Forsøgsgruppe
sammen med Osvald Simonsen, han
konstruerede Shotstop som en nytænkning af bagvæggen med stålplader og det var ham der opfandt sekundskydning og fik den indført som
gældende skydeprogram i DK.
Jørgen var medlem af SKL i over 30 år
og var altid meget entusiastisk og den
pludselige afslutning han fik på sit
skytteliv har berørt os alle.

Teddy

Er det dit kontingent der er i
fare?
Der er stadig rigtig mange, der endnu
ikke har indbetalt kontingent for
2012. Der er med dette blad et girokort til dem der ikke har betalt. Til
dem som har våben og heller ikke har
betalt, en kraftig henstilling til at betale og kontakte formanden ang.
Fremtiden for at bibeholde deres tilladelse. Husk at det er et krav af
betale og være aktiv skydende for at
have våbentilladelse.
Hanne og John
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior & Senior
Onsdag den 30/5
Sidste skydedag for salongevær
Pistol (Leder: Claus Stahnke ) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Fredag d. 6/4
Pistolterrænskydning ”Langfredagskydning”
Hanebjerg
Søndag d. 15/4
Pistolterræn - Kulsbjerg
Søndag d. 29/4
Pistolterræn - Toksværd
Lørdag d. 5/5
Pistolterræn – Skallebjerg grusgrav/Hårby
Søndag d. 20/5
Pistolterræn - Tubæk
Ti-To-Lø d. 26+28+30/6 Hanebjergstævnet 2012
Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Torsdag d. 5/4
Terræn – Vigersted
Søndag d. 15/4
Terræn Øst – Jægerspris
Søndag d. 22/4
Dobbelt terræn - Borris
Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk)
Ti-To-Lø d. 26+28+30/6 Hanebjergstævnet 2012
50+200+300 m, 50 m Ranglisteskydning
Vil du skyde på Hanebjerg så kan jeg træffes på 39 62 65 81. Ring helst
dagen før. MVH Henrik Kirkebæk
Sommmerferie på Rundforbi idrætsanlæg.
I uge 27 - fra mandag den 2. juli til og med den 13. juli - vil der være
åbent fra kl. 8.00-17.00.
I uge 29 - 30 og 31 - fra mandag den 16. juli og til og med den 3.
august - vil der være helt lukket.
Fra mandag den 13. august er der igen normalt åbent på Rundforbi
Idrætsanlæg.
Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse:
http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/index.htm eller på
http://www.skytten.dk/ - en landsdækkende aktivitetskalender.

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

Husk at betale dit kontingent!
Betalingsfristen er overskredet

–
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Side 5

Flyttedag med de sidste
skabe (og det løse).
Onsdag den 14/3 skulle de sidste
skabe flyttes, da barakkerne i Lyngby som bekendt skal rives ned.
Inden da havde nogle stykker fra bestyrelsen m.fl. sørget for at rydde ordentligt ud i vores boksrum, og sorteret indholdet i ting der skulle med
til Søllerød, og ting der skulle langtidsopbevares i container.
Den 14/3 mødtes så alle Lyngby
klubbernes repræsentanter, for at
overværer flytningen af de sidste våbenskabe, og jeg var mødt sammen
med John og Teddy fra SKL.
Vi startede med at fylde mit bagagerum op med rifler, og det var lige før
bilen stejlede. Tillige fik jeg en kassefuld pistoler, så jeg var glad for at
John forinden havde adviseret politiet, det kunne eller, ligne starten på
en bandekrig, hvis jeg blev stoppet.
En flok store stærke flyttefolk fra
Stenberg var også mødt op, og de fik
flyttet de tunge skabe op på en ladvogn, og trods tungt arbejde, var de
klar med dette på et par timer eller
tre. Derefter kørte Teddy og jeg til
Rundforbi, hvor vi aflæssede rifler og
pistoler samt overvågede aflastningen af alle våbenskabene.
Det var ikke altid lige let at få dem
løftet ned i kælderskakten, og særligt
vores store skab, voldte problemer.
Men ind kom det, og vi har nu alle
skabene fra Lyngby i Rundforbi.

Claus Stahnke

Beretning 2011 for Skyttelauget Kgs. Lyngby
66. generalforsamling
20/2 2012
Dette års beretning vil indeholde en
del om Lyngby Stadion og ikke
mindst om flytning af vores indendørs aktiviteter til Rundforbi Stadion
i Nærum, og hvad det har betydet af
ekstra ”udfordringer”. Der er selvfølgelig også noget om vore skydeaktiviteter, og lidt resultater fra de mange
konkurrencer, som er afholdt rundt
om i landet.
Men inden vi går i gang, skal jeg
nævne, at vi har mistet vores æresmedlem Erik Jørgensen, han døde d.
2. april 2011, 93 år gammel, han
havde været medlem i SKL siden
1950. Erik var pistolskytte, stille og
rolig, uden den store iver, men stabil, dog ikke de senere år. De pårør-
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ende har været så venlige at forære
foreningen hans pistol. Jeg vil bede
forsamlingen rejse sig og mindes
Erik. – Tak.
Skimmelsvamp og massiv blyforurening stoppede som bekendt vores aktiviteter på Lyngby Stadion og vi var
nærmest lammet, indtil LyngbyTaarbæk kommunes fritidsforvaltning fik foranlediget en aftale med
Rudersdal Kommune om, at vi kunne komme til at benytte banerne på
Rundforbi Stadion. Vi var sammen
med de fire andre skytteforeninger
der benytter Lyngby Stadion til et
møde med idrætsinspektøren og bestyrelsen for Søllerød skytteforening.
Det var en rigtigt positivt og befriende møde, vi følte os velkommen. Vi
gik i gang med at planlægge flytning,
skydetider og d. 27. april blev vores
våbenskabe og andet udstyr flyttet til
Nærum. Vi kunne igen skyde d. 4.
maj. Lyngby-Taarbæk Kommune har
holdt os skadesløse, hvilke vi takker
mange gange for. Der er udarbejdet
en driftaftale mellem de to kommuner som går et år ad gangen. Vi
har i juni 2011 holdt et driftmøde
med repræsentanter fra Lyngbyskytterne og Søllerød, hvor vi aftalte
hvordan vi driver banerne og hurtigt
giver hinanden besked på evt. uhensigtsmæssigheder, der er opstået.
Vi har desværre oplevet en tilbagegang af skytter om onsdagen og de
børn der kommer, kan tælles på én
hånd. Det kørte rigtig godt i efteråret
og alle fik skudt både salon og grov.
Desværre modtog vi, uden forvarsel,
et brev fra Rundforbis idrætsinspektør og dagen efter endnu et brev, fra
den nye formand for Søllerød skytteforening. Her blev vi Lyngby skytter
beskyldt for at misligholde aftalen,
overskride sikkerhedsbestemmelser-

Side 6
ne samt smide øldåser og skilte med
”bane må ikke benyttes” ind på baneafsnit. Vi blev derfor udelukket pr.
21. december.
Det var en kæmpe overraskelse at
modtage denne melding, og et svar
til formanden for Søllerød, resulterede i endnu værre beskyldninger. Det
satte vores humør på nulpunktet.
Jeg skal ikke trætte jer med indholdet af disse mails, men efter et
møde midt i januar, er vi nu kommet
i gang igen. Vi har forpligtiget os til
at der skal støvsuges, repareres så
godt vi kan, efter hver forening har
benyttet banerne. Én gang om måneden, skal foreningerne på skift foretage en større rengøring mellem
standplads og skivevæg.
Jeg opfordrer hermed alle, der benytter skydebanerne, om at være med til
at holde banerne i fin stand, da vi
balancerer på en knivsæg om Søllerøds velvilje, for at vi stadig kan
benytte banerne.
Lyngby Stadions fremtid er utrolig
spændende. Det er besluttet at hele
omklædnings-bygningen og dermed
vores skydebaner, skal nedrives. Det
sker allerede efter påske i år. Vi har
udarbejdet et forslag til en ny skydebane, som i august er fremsendt til
Fritidsforvaltningen og præsenteret
for borgmesteren ved et uforpligtende møde sammen med firmaskytterne. Skydebaneområdet skal bestå af,
en kombineret 25/50 meter banen
hvor der kan opsættes elektronisk
markerings anlæg og mulighed for at
skyde med kappeklædt ammunition.
Vi ønsker 2 x 10 stk. 15 meter
baner, hvor der på en ene opsættes
elektronisk markering, og på den
anden skal vi genbruge vores
hæve/sænke borde og skivetræk.
Den vil så kunne bruges til f.eks.
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faldmål og andre skiveopstillinger.
Så skal der være boksrum, depoter,
kursuslokale, tekøkken og et opholdsrum til 60-70 personer – sådan.
Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder
med at udvikle området omkring
Lyngby Stadion til Lyngby Idrætsby
med faciliteter, der kan anvendes
fleksibelt af både bredde og eliten.
Kommunalbestyrelsen skal i foråret
2012 træffe beslutning om, hvorvidt
der skal bygges et nyt opvisningsstadion til superligafodbold på Lyngby Stadion eller det eksisterende opvisningsstadion skal renoveres. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at
der skal arbejdes videre med 3 forskellige modeller for nybygning/modernisering af stadion. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man i
arbejdet med at beskrive modellerne
kan indtænke en ny daginstitution
og Lyngby Taarbæk Ungdomsskole/
10. klassecenter i projektet.
Pistolafdelingen som er de mest aktive, når vi ser på antal afgivne skud,
har deltaget i divisionturneringen,
men blev desværre slået ned i 2. division. På terrænsiden har der været
markant mindre tilslutning end vi
tidligere har oplevet, men det blev da
til en enkelt terrænnål til Jørgen Clemens. Det er også blevet til en flot
præmie til Claus Stahnke der ved i
ISPC stævne i Ålborg vandt en pistol.
På 25 meter standard og fin, ved
Hanebjergstævnet og til Nordsjællands mesterskabet, har der stor set
ikke været tilslutning. Vi har også
som sædvanlig deltaget i ”Danskträffen” i Lönsboda hvor det blev til 1.
pladser til Claus Stahnke, Erkki
Søndergaard, Henrik Bech og Oliver
Karlskov i forskellige discipliner. Vi
har i efteråret afholdt klubmesterskab på salon, og det blev vundet af
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Jens Hartwig, og pistol luft blev
vundet af Niels Poulsen.
På geværsiden har der heller ikke
været den store tilslutning, men det
blev da til et par medaljer af guld og
sølv til Søren Tolstrup og John Mortensen ved Øst terrænstævnet i hold
og individuelt. John vandt Nordsjællandsmesterskabet i geværterræn for
veteran. Ligesom det blev til en terrænnål til Søren Tolstrup. Klubmesterskab på 15 meter salon i børneklassen blev vundet af Tobias Bjørnvad, og seniorklassen blev vundet af
Steen Linderstrøm-Lang. Luft blev
vundet John Mortensen. Der er i alt
solgt 1570 stk. langdistance, 2625
stk. geværsalon, 17 500 stk. pistolsalon, 1000 stk. hagl og 7200 stk.
pistolgrov ammunition.
Våbenregistrering tager meget tid for
formanden, da alle fornyelser skal
printes ud og sendes til skytten, der
skal underskrive og sende tilbage til
formanden, som derefter kan underskrive og scanne tre/fire sider som
sendes til Våbenregistreringen elektronisk. Efter et par måneder kommer der endelig et nyt plastikkort,
som så sendes til skytten. Det er en
langsommelig forretningsgang og der
er flere som bliver utålmodige, men
våbenregistreringen beder den enkelte skytte om ikke at ringe, al kommunikation skal gå igennem formanden.
Vi har også holdt det lovpligtige våbeneftersyn og der var en god tilslutning, alle våben og tilladelser stemmer. Jeg skal dog huske alle skytter
med våbentilladelse på; man skal
være aktiv skydende mindst fire gange om året for at bibeholde sin tilladelse. Der er desværre enkelte der ik-

Skytten nr. 2, april kvartal 2012
ke overholder denne regel, det bliver
vi nødt til at stramme op på.
Vores blad er igen udkommet fire
gange og der skal lyde en stor tak til
vores redaktør John Ingor og til
vores hurtigtrykker Henrik Bech.
Til sidst vil jeg ønske alle skytter et
godt nytår og lad os håbe, at vi kan
få tingene til at fungere i Nærum, til
alles tilfredshed. Der skal også lyde
en tak til min bestyrelseskollegaer
for et godt samarbejde i 2011. – Tak
John Mortensen
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jøregler, dels for det personale, som
er ansat på stadion og dels for medlemmer der færdes på skydebanerne.
Formanden svarede at der selvfølgelig skal indkøbes dragter og masker
når vi skal gøre rent på banerne,
men påpegede at det er kommunens
ansvar at sikre deres personale og
det er en sag, som SKL ikke vil
blande sig i. Der er ingen medlemmer der bliver tvunget til opgaver,
som de ikke ønsker at deltage i.

-beretning blev godkendt.
Kassereren aflagde beretning
og det viste et overskud på
19.040,31 kr.-godkendt
Kontingent er uændret
- Jørgen kunne godt tænke sig et
”veteran kontingent”
Der var ikke indkommet nogen
forslag
Valg af formand: John blev genvalg
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Kirkebæk, Ethan Ingholt og
Claus Stanhke (1år)
Valg af suppleanter: Michael Petersen og Teddy Dahl
Valg af revisorer: Axel Brøgger og
Stig Thorup
Valg af revisor suppleant: Sven
Probst
Eventuelt:
Formanden bad om ordret for at
nævne at Torsten Lybæk har været
medlem i 50 år, Allan Christiansen
og Stig Christiansen har været medlem i 25 år.
Jørgen havde indsendt et brev to dage før generalforsamlingen med betragtninger ang. overholdelse af mil-

Generalforsamlingen sluttede med
hyggeligt samvær over et par stykke
smørrebrød og en øl, på foreningens
regning.

