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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

John får Mogens Preisz` lederpris!
Prisen er en svømmepige i
bronze.
Det er en vandrepris, der
hvert år uddeles til en
idrætsleder som med
fairness og uselviskhed
har ydet en stor indsats
for sin idrætsforening.
Prisen uddeles af
Fællesrepræsentationen
af idrætsforeninger i
Lyngby – Taarbæk
Kommune.
Læs mere på side 4 om den velfortjente pris til vores
formand.
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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. 3/2013 er
mandag den 10. juni 2013.

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

Beretning 2012 for
Skyttelauget Kgs. Lyngby
67. generalforsamling
11. 2. 2013
Beretningen for 2012 indeholder,
gennemgang af vores aktiviteter,
resultater, status om byggeriet på
Lyngby Stadion, generelle administrations oplysninger og desværre
også om mistede skytter.
Det sidste først. Vi har mistet Jørn
Clemens d. 21. marts, vores æresmedlem Jørn Snogdahl d. 1. juli og
Ernst Karlskov d. 10. oktober. Jeg
vil ikke sige yderligere, da der i
vores blad ”Skytten” har været omtale, men nævne at foreningen har
fået doneret våben mm.
– Æret være deres minde.

Hjemmeside
www.skyttelaugetlyngby.dk

Vores aktivitet er primært på banerne i Nærum og der er kommet
en del nye medlemmer. Efter den
kedelige start på året 2012, hvor vi
blev udelukket, er der en god dialog med Søllerød og de andre skytteforeninger, som benytter banerne. Vi accepterer de restriktioner

Skytten nr. 2, april kvartal 2013
som, der er og følger en plan for
rengøring. Efter hver gang skal der
støvsuges på borde og gulv. Én
gang om måneden skal der fejes,
opsamles nedskudt materiel og
skiver mellem standplads og skiver
samt afvaskning af borde og gulv.
Vi har dog nogle kapacitetsproblemer, da vi både har geværskytter
og pistolskytter samlet om onsdagen giver det tit ophobning, når der
kun er 2x6 baner. Vores divisionsskydning kan vi ikke klare samtidig, så de er henlagt til om torsdagen, samme dag hvor Søllerød
har banerne.
Der er dog en mangel på instruktører til de mange børn, som gerne
vil prøve at skyde pistol. Vi har besluttet at børn fortrinsvis skal starte med at skyde med gevær, og kun
hvis der er pistolinstruktører til rådighed, kan de skyde pistol.
På materielsiden har vi fået leveret
den anden Izhmash biatlonriffel, så
nu skal vi have lidt mere aktivitet,
når det bliver sommer. Vi har solgt
to grovpistoler og én revolver, der
er indkøbt én 9 mm STI Trojan
pistol som erstatning. Det sidste
materiel fra Lyngby kom til Nærum
i marts 2012, så nu er der fyldt
godt op i våbendepotet. Depotrum
blev også færdigt efter vi har indkøbt en del skabe til diverse skiver
og værktøj. Vi har henvendt os til
Søllerød om at benytte deres vendeanlæg til tjenestepistol skydning,
men desværre fik vi nej. Jeg skal
også minde om, at hvis skytterne
selv medbringer ammunition, kos-
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ter det 12,- kr. for skiver og bidrag
til driften af foreningen.
Pistolskytterne har deltaget i divisionsturneringen i DDS-nordsjælland og det blev til en 3. plads og vi
forbliver i 2. division. Jens Hartvig
blev vinder af DDS-NSJ mesterskab på 15 pistol med 290 point.
Der har også været nogle få
pistolskytter til ”Danske-träffen” i
Sverige og det var som sædvanlig
en herlig tur og der blev også
hentet lidt præmier med hjem.
Generelt har der været en meget
dårlig tilslutning til de andre konkurrencer på 25 meter pistol og
200 meter gevær på Hanebjerg,
men det er desværre en tilbageværende konklusion. Ved terrænskydningerne både på pistol og gevær,
er det også en meget lille tilslutning. Det blev dog til fine præmier
ved gevær ØST og til DM, hvor
Søren Tolstrup og John Mortensen
fik både guld- og sølvmedaljer som
deltagere på DDS-NSJ hold og
individuelt i senior- og veteran
klasserne.
Vi må opfordre til at skydekalenderen læses og så ringe til den leder
der har aktiviteten, så skal han
nok tilmelde jer til konkurrencerne.
Vi vil ikke bruge tid på at ringe
rundt til alle, om de nu ikke skal
med til den ene eller anden konkurrence.
Fortsættes på side 7
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FIL havde
repræsentantskabsmøde d.
19. marts i Virumhallen
Her mødte Teddy og Ethan op. Formanden var allerede ankommet og
da han så os, sagde han at vi ikke
var tilmeldt. Det var vi altså, men
formanden sagde, at det var vi
ikke. Resten af bestyrelsen ankom
også og formanden spurgte, hvad vi
havde gang i? Men vi havde da ikke
gang i noget, for når FIL giver årets
pris til en idrætsleder er der lidt
hemmelighedskræmmeri med i det,
således at modtageren får en overraskelse. John skulle have Mogens
Preisz` lederpris og den går til en
idrætsleder som med fairness og
uselviskhed har ydet en stor
indsats for sin forening.
FIL (Fællesrepræsentationen af
idrætsforeninger i Lyngby – Taarbæk Kommune): ”Disse krav opfylder årets prismodtager om nogen. Han har været formand for sin
forening i så mange år, at bestyrelsen ikke er helt sikker på, hvornår
han startede.
Han har bevaret et fantastisk engagement. Han udfører sit hverv
med energi, entusiasme og professionalisme. Og han lægger en meget stor arbejdsindsats i foreningen
uden at beklage sig.
Han har ført sin forening i gennem
en meget vanskelig tid, hvor foreningen blev husvild på Lyngby
Stadion, men gjorde et kæmpe
arbejde med at finde et midlertidigt
sted hvor foreningen kunne udøve
sine aktiviteter.
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John er samtidigt uhyre hjælpsom
og man går aldrig forgæves til
John, uanset om det er en stor
eller lille sag og uanset at man forstyrrer ham midt i spisetiden.
Senest har John udført et meget
fint stykke arbejde ved at udarbejde et fornemt visionært projekt
til nye skydebaner på Lyngby
Stadion. Projektet er så omfattende
at det faktisk – hvis det kan realiseres – vil betyde at Lyngby Stadion får et skydebaneanlæg som
opfylder de olympiske krav.
John er en meget fortjent modtager
af prisen.
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Divisionsskydning der løb af stablen i november 2012 – februar
2013, hvor klubberne, Frederikssund, Hillerød, Søllerød, Lyngby og
Værløse, der alle skyder i 2. division, deltog.
Lyngby vandt efter fem runder, og i
en finaleskydning (amtsmesterskabet), og dermed rykker vi op i 1. division.

John takkede for prisen; som er en
bronzestatuette af en svømmepige,
og oplyste at han til næste år har
30 års jubilæum i SKL som formand.
Teddy

Klubmesterskab på gevær
Som afslutning på vintersæsonen,
afholder vi klubmesterskab på Gevær. Først afholder vi klubmesterskab på Cal.22, det sker den 17.
april. Dernæst afholder vi klubmesterskab på luft, det sker den 8.
maj. Vi skyder i BK (Børne Klasse),
Senior og Veteran klasse på begge
datoer.
Mvh Michael

Divisionsskydning 2013
Årets divisionsskydning er inddelt i
fem skydninger, hvor de fem skydninger bliver afholdt i de respektive
klubber.

Divisionsskydningen afslutter sædvanen tro med DDS Nordsjælland
amtsmesterskab, hvor Jens Hartwig vandt i klasse 1. med 284
point. Erkki Søndergaard indtog en
tredje plads i klasse 2 med 277
point og Johnny Lundstrøm fik en
8. plads i klasse 3 med 250 point.
De øvrige deltagere fra Lyngby var
Ethan Ingholt, Sten Aabech og
Michael Petersen.
Divisionsskydning skydes på 15
meter, hvor hver klub med sine fire
skytter skyder 30 afgørende skud,
der tælles sammen til et samlet resultat. Deres fire resultater lægges
sammen til et samlet resultat i hver
runde, hvorefter der i de enkelte
runder uddeles fra 1.-5.point til
klubberne.
I alt er der 4 divisioner, hvor de to
bedste hold for hver division rykker
henholdsvis op og ned i division.
Hvor 1. division er den bedste division, udnævnes der dog en vinder
i hver division.
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior & Senior
Onsdag den 17/4
Klubmesterskab 15m Gevær Cal.22 - Nærum
Onsdag den 8/5
Klubmesterskab 15m Gevær luft - Nærum
Pistol (Leder: Claus Stahnke ) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Søndag den 21/4
Terræn Kulsbjerg, Stærgården på Kulsbjergvej
Onsdag den 24/4
Klubmmesterskab 15m Pistol luft
Onsdag den 22/5
Klubmesterskab 15m Pistol Grov
Søndag den 26/5
Terræn Tubæk Skyttecenter
Onsdag den 29/5
Klubmesterskab 15m Pistol Cal.22
Onsdag den 12/6
Klubmesterskab 15m Pistol sekund.
Søndag den 16/6
Terræn Kulsbjerg, Stærgården på Kulsbjergvej
Ti+To+Lø d. 25+27+29/6 Hanebjergstævne 25 meter
On-Sø den 3-7/7
Landsstævne i Esbjerg
Lørdag den 3/8
Terræn i Iglsø, Maglesøvej 77, 4420 Regstrup
Ti+To+Lø d. 20+22+24/8 Nordsjællandsmesterskab på Hanebjerg 25
meter
Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Søndag den 5/5
Øst terræn i Jægerspris
Søndag den 2/6
Dobbelt terræn i Jægerspris (Ramløse)
Søndag den 2/6
Terræn på 600 meterbanen i Jægerspris
(Roskilde)
Lø-Sø d. 31/8 – 1/9
DM i terræn Borris
Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk)
Ti+To+Lø d. 25+27+29/6 Hanebjergstævne 50 - 200 - 300 meter
On-Sø den 3-7/7
Landsstævne i Esbjerg
Ti+To+Lø d. 20+22+24/8 Nordsjællandsmesterskab på Hanebjerg 50-200300 meter
Vil du skyde på Hanebjerg så kan 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/index.htm eller på
http://www.skytten.dk/ - en landsdækkende aktivitetskalender.

HUSK at gå ind på vores hjemmeside www.skyttelaugetlyngby.dk
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Formandens beretning
fortsat …

ve banen og ilægge varme og dræn i
banen.

Så skal det handle om Lyngby
Stadion.
Lyngby-Taarbæk kommune har
oprettet en hjemmeside om Lyngby
Idrætsby og der kommer løbende
nyhedsbreve som jeg vil citere fra:
Fra Lyngby Stadion til Lyngby
Idrætsby. Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med at udvikle området omkring Lyngby Stadion til
Lyngby Idrætsby. Visionen for området er, at Lyngby Idrætsby bliver
et sammenhængende og attraktivt
idrætsområde, der er præget af aktivitet i så mange af døgnets timer
som muligt, for mange forskellige
grupper af organiserede og selvorganiserede brugere. Idrætsbyen
skal rumme både faciliteter til
breddeidrætten, et tidssvarende opvisningsstadion til fodbold og arealer til erhverv, samtidig med at
idrætsbyen skal huse både en ny
idrætsdaginstitution og LyngbyTaarbæk Ungdomsskole og 10.
klassecenter.
Arbejdet med etape 1:
Fodbold stadion.
Lokalplanen for etape 1 blev
vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet 20.december 2012. Da der
nu er en vedtaget lokalplan, sendes
arbejdet med etape 1 nu i udbud.
Etape 1 omfatter nedrivning af den
gamle vesttribune, opførelsen af en
ny vesttribune samt arbejdet med
at rykke opvisningsbanen, nedgra-

Atletikfaciliteter.
Kommunalbestyrelsen besluttede
også på mødet d. 20. december
2012, at atletikfaciliteterne genetableres på arealet langs med kolonihaverne, nordøst for den nuværende placering. Placeringen af
atletikfaciliteterne har været drøftet
med Trongården IF og med Lyngby
Boldklub, og begge foreninger bakker op om denne placering. Placeringen betyder, at der nedlægges
en træningsbane. I forbindelse med
det jordarbejde, der skal laves omkring nedgravning af opvisningsbanen, anvendes en del af overskudsjorden til at øge træningsbanearealet, så antallet af træningsbaner
søges holdt på det nuværende
niveau.
Arbejdet med
breddeidrætsfaciliteter og
kommunale institutioner.
Projektgruppen har afholdt møder
med en række af de berørte foreninger inklusive FIL og repræsentanter for de kommunale institutioner, for at drøfte mulige placeringer af de enkelte faciliteter i
idrætsbyen. I perioden 8. november
til 6. december 2012 gennemføres
en forhøring vedrørende den kommende planlægning af Lyngby
Idrætsby. I forhøringen inviteres
borgere og interessenter til at indsende ideer og forslag til områdets
fremtidige anvendelse.
De øvrige etaper af Lyngby Idrætsby har som nævnt været i forhøring
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frem til 6. december 2012, og der
er indkommet ideer og forslag fra
borgerne, som vil indgå i det videre
arbejde. I de første måneder af
2013 udarbejdes der en lokalplan
for området, som sendes i høring
sammen med kommuneplanrammerne i foråret 2013. I forbindelse
med høringen af lokalplanen vil der
i foråret blive afholdt et borgermøde, hvor foreningerne i LyngbyTaarbæk Kommune også inviteres.
Citat slut.
Vores gamle lokalitet er nedrevet
efter store ekstraomkostninger pga.
mange skadelige stoffer i bygningen
der skulle behandles specielt og det
har været dyrt. Vi har allerede
deltaget i høringsrunder og møder
med forvaltningen og har et stort
håb om, at vores idéer tages
positivt.
Vi har fremsendt en stor beskrivelse af de baner og tilhørende lokaler
til boksrum, depotrum, opholdslokale mm. som vi meget gerne ser,
skal danne grundlaget og rammerne for et top moderne skydebaneanlæg i Lyngby Idrætsby. Vi har
netop sendt en ansøgning om
tekniske hjælp til DDS, for at vi
sammen kan komme med et godt
oplæg. Vi har fået information om,
at vi i april-maj måned gerne skal
have en overordnet skitse klar, som
så skal godkendes af kommunalbestyrelsen og derefter i udbud
henover sommeren og efteråret. Vi
har et meget forsigtigt håb om, at
byggeriet kan begynde sidst på
året.
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Af de administrative punkter vil jeg
nævne lidt om sammenlægningen
af DDS og DGI, den ny bestyrelse i
DDS-NSJ samt vores egen lille
bestyrelses opgaver og tiltag.
De Danske skytteforeninger og
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger blev slået sammen til én
organisation under navnet DGI pr.
1. januar 2013. Skydeaktiviteter
varetages af DGI Skydning. Samtidig er ”Skydebaneforeningen Danmark” blev stiftet. Den varetager
Vingsted skydebaner og Skyttebutikken. Det er blevet vedtaget, at
hver landsdel hedder DGI + landsdelens navn f.eks. DGI-Nordsjælland. Herefter skal der oprettes en
”Skydebaneforening”, som skal varetage skydebanernes drift og værdier. Vi har stadig et åbent spørgsmål ang. vores fremtidige tilhørsforhold, da DGI gerne ser, at vi
hører til den region som kommunen hører til. Dvs. at vi måske
skal tilhøre Storkøbenhavn og ikke
Nordsjælland.
Bestyrelsen i DGI-Nordsjælland er
blevet skiftet ud på en del pladser.
Der er kommet ny formand i stedet
for Kristen, nu er det Dorthe Overgaard der er hovedformand. Formand for pistol er Per Munk, formand for kortdistance er Thomas
Pedersen og formand for Langdistanceudvalget er Preben Sørensen. Administrationen er lagt tilbage til DGI i Hillerød, hvor det er
en gammel kending, Kim Bay, der
fremover varetager opgaverne.
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Vores egne administrationsopgaver
er stadig en stor opgave. Vi har en
del problemer med skytter, som
ikke kan få betalt kontingent til
tiden og der går det meste af året,
før alle har betalt. Vi må henstille
til, at det skal blive bedre og hvis
man ikke ønsker at være medlem
mere, så bedes det oplyst. Våbenregistreringen med fornyelse og
nyindkøb tager også en del af formandens tid, politiets behandlingstid er meget forskellig fra Nordsjælland til København, hvor der
let kan gå 2-4 måneder for at behandle en tilladelse. Det er simpelt
hen ikke godt nok. Husk at man
skal være aktiv skydende for at
bibeholde våbentilladelse.
Pasning af ”kassen” i Nærum om
onsdagen er en opgave som varetages af fire personer, som på skift
åbner og lukker. De andre i bestyrelsen samt enkelte skytter tager
sig af instruktion af nye samt ”pasning” af skytterne på banen. Ammunitionsforbrug i 2012 har været:
cal. 22 gevær 4600, cal. .22 salon
17950, grov 3330 + ca. 2000 for
dem som selv medbringer ammunition og til sidst 815 stk. 6,5 mm.
Derudover en lille del blyhagl til
luft, som vi meget gerne ser, at der
kommer mere gang i.
Vores eget blad ”Skytten” er udsendt fire gange i 2012 og der skal
lyde en tak for hjælpen til vores
redaktør John Ingor som forsøger
at få stof nok til hvert blad. Det er
til tider meget svært og jeg vil
opfordre alle skytter, til at komme
med input fra en træningsaften, en
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konkurrence eller bare en sjov
historie. Der skal også lyde en stort
tak til Henrik Bech for den utrolige
gode pris vi får bladet trykt for.
SKL er også på et af de sociale
medier: Facebook hvor man kan
søge på Skyttelauget Kgs. Lyngby
for derefter at blive medlem af
gruppen. Du kan få hurtige
historier fra andre skytter eller selv
oploade billeder eller info.
Til slut vil jeg gerne takke alle de
aktive medlemmer af Skyttelauget
for indsatsen i 2012 og give alle
dem som vi ikke ser så tit, en
opfordring til at vise lidt mere
aktivitet. Tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt og slidsomt
arbejde i 2012.
John Mortensen

Generalforsamling - referat
Mandag d. 11. 2. blev der afholdt
generalforsamling
på
Lyngby
Stadion. Der var desværre ikke
mødt så mange medlemmer frem
på trods af, at foreningen gav et
par stykker smørrebrød.
• Som dirigent blev Sven Probst
valg og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og
beslutningsdygtig.
• John afgav beretning for året
2012 (kan læses på side 2). Da der
ikke var nogen spørgsmål blev
beretningen godkendt.
• Hanne fremlagde regnskabet som
viste et lille underskud på 3540,-
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kr., pga. indkøb af to biatlonrifler
og en pistol. Vi har dog stadig en
meget fin kapital, så foreningen har
det godt - økonomisk. Sven spurgte
om der var plan for brug af den
relative store kapital. John, svarede at vi netop har indkøbt en ny
PC, ligesom vi gerne vil anskaffe en
Anshütz links riffel og så skal vi
nok regne med nogle udgifter, når
vi skal have indrettet vores nye
skydebaner.
• Kontingent blev uændret <20 år:
250,- kr. > 20: 450,- kr.
• Der var ingen indkomne forslag
• Hanne blev genvalgt som kasserer. (Vil dog meget gerne erstattes
af en anden – så hvem har lyst?)
• Bestyrelsesmedlemmerne Henrik
Bech, Michael Prætorius og Claus
Stahnke blev genvalgt for 2 år.
• Michael Petersen og Teddy Dahl
blev valgt til suppleanter.
• Axel Brøgger og Stig Thorup blev
valgt til revisorer.
• Sven Probst blev valgt til revisorsuppleant.
• Under eventuelt orienterede John
om status på byggeprojektet ”Lyngby Idrætsby”.: Fodboldbanen graves op og der ilægges varme under
græs og gamle tribune nedrives,
dette sker i sommer. Der anlægges
en atletikbane ved kolonihaverne.
Og så håber vi at komme igang
med detailplanlægning af vores
skydebane til april, så kommunalbestyrelsen kan sende projektet i
høring inden sommerferien.
• Claus uddelte præmier fra pistol
klubmesterskabet
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Fusion med DGI
Vi har tidligere forespurgt til vores
tilhørsforhold til DDS Nordsjælland, da fusionsaftalen med DGI
indebar, at foreningerne skal tilhøre den region, hvor den har
hjemsted.
Vi har nu fået præciseret at:
 En "grænseforening" bevarer
sit hidtidige tilhørsforhold,
hvis den ikke foretager sig
noget. Dette skyldes en formodning om, at grænseforeninger ønsker at bevare sit
hidtidige tilhørsforhold.
 Hvis en grænseforening ønsker at ændre på sit hidtidige
tilhørsforhold, og altså vælge
at tilhøre den landsdelsforening, som den geografisk tilhører, skal den give besked
herom til de to berørte landsdelsforeninger. Det er en således en beslutning, som foreningen selv træffer, og blot
skal orientere de to landsdelsforeninger om. Der er ikke
nogen tidsfrist.

Lyngby-Taarbæk
kommunes prisuddeling
den 14 marts 2013.
Kommunen afholdt d. 14. marts et
meget fint arrangement i Lyngby
hallen, hvor de uddelte en gave til
de idrætsudøvere, der i 2012 havde
vundet et VM, EM eller et DM.
Formanden, Teddy og Ethan mødte
op til denne prisoverrækkelse. Fra
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SKL’s side var det Søren Tolstrup
som fik gave for at havde vundet et
DM i gevær terræn for hold. Derudover var der uddeling af Amatørmusikpris, Ungdomlederpris og
Idrætspris, ligesom der var underholdning af musikskolens steelband, opvisning i Taekwondo og
trampolin. Aftenen sluttede med et
lækker buffét og vi fik da også lige
en snak med borgmesteren om
vores situation og vores håb for
fremtiden.
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