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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

40 års tro tjeneste i SKL. Henrik
Kirkebæk blev hyldet på
generalforsamlingen.

Husk at betale årets kontingent – Sidste frist for betaling
VAR den 1. februar 2014.
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Bestyrelsen

Side 2

Deadline for nr. 3/2014 er
mandag den 16. juli 2014.

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

Formanden har ordet
Vintersæsonen i Nærum er ved at
være forbi. Det har betydet stor
aktivitet med afvikling af klubmesterskaber i de forskellige klasser. (Se andet sted). Men frygt ikke,
der er stadig åbent om onsdagen fra
kl. 19.00, men det er ikke sikkert,
at der er så mange instruktører til
rådighed, så vi kan nok ikke tage
imod nye skytter frem til sommerferien.

Hjemmeside
www.skyttelaugetlyngby.dk

Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året i 150 eksemplarer.

Byggeriet til breddeidrætten i Lyngby Idrætsby, som jo skal huse vores
nye skydebaner, burde være gået i
gang, men der afventer byggetilladelse. Tegninger kan ses på vores
hjemmeside, men jeg kan da nævne,
at vi får to 25 meter baner med i alt
20 standpladser med elektronisk
markering. Som I kan se efterfølgende er det en super skydebane, der
bliver bygget.
• skydebane 003 (2x293 m2)
• standplads 003 (2x28 m2)
• opholdsrum 008 (85,4 m2)
• boksrum 004 (32,6 m2)
• indskrivningsbar 007 (7,3 m2)
• toilet 014 (4,2 m2)
• genopladningsrum/depot 006
(9,7 m2)
• værksted 005 (11,6 m2)
• sluse (4,9 m2)
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Der er stadig mange opgaver, som vi
skal have puslet sammen. Vi har et
fint samarbejde med kommunen og
de andre skytteforeninger, men vi
har pt. intet overblik over omkostningerne. Vi forsøger at sende breve
om tilskud til Skydebaneforening
Danmark og diverse fonde.
John

Divisionsturnering 15 meter
pistol
SKL blev nr. 3 i 1. division med
7413 point efter seks skydninger og
en finale. Nr. 1 blev Hørsholm og nr.
2 blev Hillerød. Holdet der er på 4
personer blev på skift udgjort af
Erkki, Mia, Christian, Sten, Jens,
Michael og Johnny der præsterede
en fantastisk indsats som vi ikke
havde forventet. Resultaterne for de
enkelte svingede mellem 225 og 285
point. Det var meget flot.

HUSK kontingentet
Der er desværre mange, der
stadig ikke har betalt deres
kontingent for 2014.
Prisuddeling
Lyngby-Taarbæk kommune havde
prisuddeling d. 13. marts og som I
kan se var SKL fint repræsenteret.
Der blev hilst på Lyngby Taarbæk’s
borgmester og vi fik også en fin
omtale i det tilhørende program.

John
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior & Senior
Lø-Sø d. 14-15/6
Biatlon stævne Hanebjerg
Fr-Lø d. 20-21/6
DGI sommerstævne med biatlon i Lynge
Onsdag d. 25/6
Sidste dag i Nærum før sommerferien
Onsdag d. 13. 8
Første træning i Nærum efter sommerferien
Pistol (Leder: Claus Stahnke ) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Lørdag d. 5/4
Køge Pistol cup, Rishøjhallen
Søndag d. 13/4
Pistol terræn Kulsbjerg
Lø-Sø d. 10-11/5
Roskilde åben Pistol/gevær, Fløng-Hedehusene,
Hovedgade 610, Hedehusene
Søndag d. 11/5
Pistol terræn Tubæk
Søndag d. 25/5
Pistol terræn Hanebjerg
Fredag d. 9/6
Pistol familiedag Hanebjerg
Ti d. 24, To d. 26 og
Hanebjergstævnet 25 m pistol, 50,200,300 m
Lø d. 28/6
gevær
Onsdag d. 25/6
Sidste dag i Nærum før sommerferien
Lørdag d. 28. 6
Pistol terræn Igelsø/Holbæk
Onsdag d. 13. 8
Første træning i Nærum efter sommerferien
Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Lørdag d. 12/4
Gevær terræn Kalvebod
Torsdag d. 17/4
Gevær terræn Vigersted
Søndag d. 11/5
Gevær terræn ØST i Jægerspris
Lørdag d. 31/5
Gevær terræn Kalvebod
Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
Lø-Sø d. 10-11/5
Roskilde åben Pistol/gevær, Fløng-Hedehusene,
Hovedgade 610, Hedehusene
Lø-Sø d. 14-15/6
Biatlon stævne Hanebjerg
Fr-Lø d. 20-21/6
DGI sommerstævne med biatlon i Lynge
Ti d. 24, To d. 26 og
Hanebjergstævnet 25 m pistol, 50,200,300 m
Lø d. 28/6
gevær
Vil du skyde på Hanebjerg så kan jeg træffes på 23 71 70 47. Ring helst
dagen før. MVH Michael Prætorius
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.
Se mere på www.skyttelaugetlyngby.dk
eller på Facebook/Skyttelauget Kgs. Lyngby
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Nyt fra geværskytterne
Så blev det igen tid til et blad. Og
hvad er der så sket siden sidst. Vi
har en flot deltagelse på banen. Der
er mange, der er begyndt at spørge
til vores kommende skydebaner i
Lyngby. Og det er da dejligt, at vores
skytter glæder sig til at flytte tilbage
og viser interesse for vores nye
baner.
Vi har afholdt klubmesterskab på
salon gevær Cal.22 og på luft gevær,
og med følgende resultat:
Salon gevær Cal.22:
BK-klasse
1 Noad Bøggild
181p
2 Lucas Jensenius
177p
3 David v. sørensen
170p
4 Mads Dollerup Ishoey
168p
Seniorer
1 John Mortensen
181p
2 Michael Prætorius
168p
3 Johnny Lundstrøm
165p
4 Jesper Strømstad
162p
5 Dennis D. Bøggild
154p
6 Erkki Søndergaard
152p
7 Niels L. Poulsen
150p
8 Ethan A. N. Ingholt
143p
9 Lene Mausson Pankoke 123p
Veteran
1 Anker Hoch
190p
2 Folmer S. Gørtz
180p
3 Willy Trebbien
174p
Luft:
BK-klasse
1 Frederik Lausten
2 Mads Dollerup Ishouy
3 Lucas Jensenius
Seniorer
1 John Mortensen
2 Erkki Søndergaard
3 Michael Petersen

186p
177p
165p
166p
160p
159p
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4 Henrik Bech
5 Michael Prætorius
Veteran
1 Anker Hoch
2 Folmer S. Gørtz

159p
156p
185p
180p

Der er flere af vores skytter, der er
begyndt at spørge til at komme ud
og skyde til stævner/konkurrencer i
andre foreninger. Dette vil vi holde
øje med, og når der dukker noget
op, vil vi finde ud af, om der er
interesse for at tage afsted.
Michael Prætorius

Klubmesterskaber i pistolskydning 2014.
Vi havde i foråret en hel række af
klubmesterskaber, både i pistol og
riffelskydning, og der har været
perioder, hvor der hver eneste onsdag aften har været et eller andet
klubmesterskab afholdt.
For pistolskydningen kan jeg sige at
deltagelsen har været lidt svingende, jeg kunne godt tænke mig at
flere deltog i mesterskaberne. Man
behøver ikke at kandidere til en
førsteplads for at deltage, for udover
at være sjovt og spændende, er det
også en fin træning i at deltage i
konkurrencer i almindelighed.
Vinderne blev:
Standardpistol 15:
1. Jens Jacob Haugaard
266p
2. Steen Aabech
264p
3. Henrik Bech
241p
Luftpistol 15m:
1. Jens Jacob Haugaard
254p
2. Henrik Bech
247p
3. Jakob Vels
243p
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I åben klasse skød Erkki Søndergaard 250 point
Grovvåben, 15m :
1. Michael Petersen
216p
2. John Aarø Mortensen
212p
3. Niels L. Poulsen
204p
Sekundskydning standardpistol:
1. Ethan A. N. Ingholt
4,12 sek.
2. Jacob Vels
6,45 sek.
3. Erkki Søndergaard
6,79 sek.
3. Claus Stahnke
6,79 sek.
Det var temmelig suverænt af vores
nye medlem Jens Jacob Haugaard
at starte samme dag han var indmeldt, med at vinde i standardpistol, trods det at det ikke er den
disciplin, han skyder mest.
Deltagelsen i sekundskydning var
eksplosiv, forstået på den måde at
mange, der så konkurrencen ønskede at deltage, om ikke andet så for
at prøve det, og jeg siger vist ikke for
meget, hvis jeg konstaterer at
mange blev ”bidt” af det.
Husk at vi træner sekundskydning
på 15 meter banerne hver den
anden onsdag i en måned, så vidt
muligt.
Claus

Beretning 2013 for
Skyttelauget Kgs. Lyngby
68. generalforsamling
17. 2. 2013
I uddrag – beretningen kan findes på
klubbens hjemmeside i fuld længde.
Vi mistede vores æresmedlem Henrik
Jack Olsen d. 28/7 2013, han blev 87
år. Henrik var med til at stifte SKL i
1948 og var udpræget langdistance
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mand og en yderst festlig fyr lige til han
døde.
Vi har fået to danmarksmestre i IPSC:
Claus Stahnke vandt standard senior
og Erkki Søndergaard vandt i revolver.
Stævnet Rooster Mountain havde ca.
200 deltagere blev afholdt på Hanebjerg d. 3.-4. august. Stort tillykke.
Pistol folkene klarede sig rigtigt flot i
2013. I 15m divisionsturnering, der
afvikles over seks runder og en finale,
vandt holdet 2. division med 25 matchpoint og 6341 point. De er allerede
begyndt at skyde i 1. division hvor det
går meget fint. Vi ligger pt. nr. to ud af
seks hold.
Ved DDS Nordsjællands mesterskab
blev Jens Hartvig nr. 1 i kl. 1 med 284
point, Erkki Søndergaard nr. 3 i kl. 2
med 277 point.
Indendørssæsonen i Nærum kører fint
og vi har sidst på året fået lidt flere
medlemmer, men desværre har mange
af dem der kom i 2012 og foråret 2013,
ikke vist sig, da vi startede efterårssæsonen.
Geværafd. mangler lidt folk, som kan
tage sig af nye skytter, både som
instruktører og til at snakke lidt efter
skydningen.
Vi accepterer de restriktioner som er
udsendt fra Søllerøds formand 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 afvaskes borde og gulv. Dette
sker på skift mellem alle brugerne af
banen. Vi fik lige op til jul en kedelig
mail, hvor Rudersdal kommune
meddelte, at vi ikke kunne benytte
banerne.
Det er dog nu bragt i orden ved at
Lyngby-Taarbæk kommune har indgået forlig og vi har fra Rudersdal
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kommune får lovning på, at vi kan forsætte indtil april 2015.
Der blev i efteråret uddannet fire nye
pistolinstruktører som sammen med
den samlede stab kan tage sig af
skytterne. Vi mangler dog nogle folk,
der kan hjælpe børn og nye skytter
med at tælle skiverne sammen og give
lidt omsorg.
Vi har også foretaget nogle indkøb af
nye våben: En Anschütz links riffel, en
Smith&Wesson .22 revolver og en
Buchmark med rødpunkt sigte.
Vi har i sommerens løb deltaget i DDSNSJ sommerstævnet, hvor John Mortensen blev nr. 1 i kl. 3 og Michael Prætorius nr. 3 i kl. 3 på 200 m. Nordsjællands-mesterskabet på Hanebjerg.
Henrik Kirkebæk vandt veteranklassen 2 på 200m med 280 point, Willy
Trebbien blev nr. 6 og John Mortensen
blev nr. 2 i kl. 3. Der har ikke været
pistolskytter, der har deltaget.
Der er solgt 9500 stk. gevær og 22900
stk. pistol salon, 3000 stk. grov og 840
stk. langdistance ammunition. Hertil
skal lægges et ukendt antal patroner,
som enkelte skytter selv producerer.
Det er ca. 2850 stk.
Vi har udarbejdet materiale til kommunens store projekt ”Lyngby Idrætsby” med konsulent bistand fra DGI
skydnings tekniske afd., ligesom vi har
deltaget i flere møder om vores nye
skydebane på Lyngby stadion.
Fusion DDS - DGI
DDS Nordsjælland stemte ja til en
fusion med DGI Nordsjælland på et
møde d. 20/11 2013 med virkning fra
1/1 2014.
Prisen for brug af Hanebjerg bliver
også noget dyrere i 2014, skudafgiften
på 200 og 300 meter bliver på 0.75 kr.
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og vi har købt 3 kort á 200,- kr., som
kan lånes.
Det er pt. udestående hvordan og
hvornår vi kan komme på langdistance, da der ikke er faste åbningsdage.
Hvis man selv vil have adgang til pistol
eller langdistancebanerne og en nøgle,
kan dette fås for 500,- kr.
Vores gamle bærbare kunne ikke mere
og vi har indkøbt en ny PC, som vi
bruger i forbindelse med konkurrencer. Jeg ser frem til, at hver gang en
skytte kommer på banen og skyder en
serie, afsluttes med en simpel indtastning i stedet for resultatmappen.
Vi vil lettere kunne dokumentere vores
aktivitet.
Vores forening har jo et CVR-nr. og nu
også en erhvervs Nem-id med tilgang
til en digital postkasse, men det er
endnu ikke kommet et eneste brev, så
vi afventer.
Vores blad ”Skytten” er udkommet fire
gange med 8 sider hver gang og jeg vil
takke redaktøren John Ingor og vores
trykker Henrik Bech for et godt
arbejde.
Til slut vil jeg takke mine bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i
2013.
Tak

John Mortensen

Referat fra
Generalforsamlingen
Formanden bød velkommen
Punkt 1. Valg af dirigent:
Stina godkendt med overvældende
flertal.
Punkt2. Formandens beretning.
Se andetsteds i bladet.
Kommentarer:
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Erkki oplyser at Søllerøds formand
vist ikke genopstiller. John svarer at
det er korrekt, der er indtil flere
bestyrelsesmedlemmer i Søllerød,
der ikke genopstiller.
I kommentar til våbenkontorets omstrukturering, oplyser Erkki også,
at der er rygter om at de hidtidige
medarbejdere ikke ønsker at flytte
med.
Formandens beretning blev godkendt.
Punkt 3. Regnskab:
Hanne fremlagde regnskabet.
Kommentarer:
John understreger, at trods en måske tilsyneladende stor egenkapital,
må vi forvente udgifter i forbindelse
med tilbageflytningen til Lyngby.
Regnskabet blev godkendt
Punkt 4. Kontingent:
Der er forslag fra bestyrelsen om at
det fortsætter uændret.
Til og med 20 år: 250,Over 20 år: 400,Forslaget blev godkendt
Kommentarer:
Erkki foreslår at man evt. næste år
kan hæve kontingentet lidt, da der
tilsyneladende er større udgifter end
indtægter.
John svarer, at der ikke er grund til
at sætte penge i banken, vi får ingen
renter alligevel. Vores likviditet sikrer, at vi ikke mangler penge, men
det er ikke vores ønske at vedligeholde en større pengekasse.
Punkt 5. Indkomne forslag:
Forslag stillet af bestyrelsen, vedr.
ændringer i vores vedtægter omkring udskiftning af tekster, fra
tidligere ”DDS” til nu ”DGI” hvor det
er nødvendigt, da nu DDS ikke
længere eksisterer.
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Forslaget blev vedtaget
Punkt 6. Valg af formand:
John genopstillede og blev genvalgt
med stor applaus.
Punkt 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Henrik
Kirkebæk
genopstillede ikke. Jakob Vels
stillede op og blev valgt.
Ethan var også på valg og blev
genvalgt.
Punkt 8. Valg af suppleanter:
Teddy er jo flyttet til Bornholm, og vi
ønsker en herboende. Stina stillede
op i stedet for Teddy. Michael genopstillede.
Stina og Michael blev begge valgt.
Punkt 9. Valg af revisor
Axel genopstillede. Svend Probst,
som har været suppleant hidtil,
stiller op i stedet for Stig. Begge blev
valgt.
Punkt 10. Valg af revisor suppleanter. Bent Larsen stillede op og blev
valgt.
Punkt 11. Eventuelt:
John beretter at vi har nogle medlemmer som har været i Skyttelauget i rigtig mange år, og dem vil
vi gerne takke. Det drejer sig om:
25 år: Søren Tholstrup (ikke til
stede) 40 år: Henrik Kirkebæk 50
år: Niels Erik Olsen (ikke til stede)
Henrik Kirkebæk fik overrakt en
indgraveret skænkeprop til vin, med
tilhørende flaske, og stor applaus.
Herefter blev generalforsamlingen
erklæret afsluttet, og medlemmerne
hyggede om et stykke smørrebrød
eller to.
Claus

