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Bestyrelsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjemmeside 
www.skyttelaugetlyngby.dk   
 

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

Deadline for nr. 3/2015 er 

mandag den 15. juni 2015.  
 

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 
Vi har haft et travlt forår på skyde-
banen med flere nye medlemmer, og de 
har fået instruktion efter vores nye 
koncept og materiale. Det starter den 

første onsdag i hver måned og de to 
efterfølgende onsdage, og alle har 
været godt tilfredse med denne form. 
Banekapaciteten i Nærum har været 
meget utilfredsstillende, da der har 
været flere baner der ikke har virket. 

Det har betydet lidt ventetid, men vi 
ser frem til at få repareret banerne, så 
der bliver fuld kapacitet.  
Et stort tillykke til vores to mestre med 
DGI nordsjællandsmesterskabet: Jens 
Hartwig std. pistol og Jakob Haugaard 

i pistol luft. 
Vores store skydebaneprojekt på 
Lyngby Stadion har været meget tids-
krævende med mange møder. Vi fik 
desværre en kedelig meddelelse fra 
arkitekten ved et møde d. 9. februar. 

Pga. budgetoverskridelse må der ikke 
bestilles flere ting! – Centerchef og 
direktør har pålagt alt stop for indkøb.  
Det var noget af en udmelding, som vi 
protesterede kraftigt over, og vi ser os 
som gidsler, da det tilsyneladende er 

andre ting, som har kostet mere en 

budgetteret. Det betyder, at vi ikke har 
fået bestilt elektroniske skiver, lyd-
dæmpning, belysning, hæve/sænke- 
borde med tilhørende vogn. Vi har flere 
gange rykket for bestilling og nu står vi 
som ”gidsler”, da pengene tilsyne-

ladende er sluppet op. Kommunen har 
jo for lang tid vidst hvad, det koster at 
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indrette en skydebane, og de har 
nikket ja til dette i februar 2014, 

hvilket jeg flere gange har gjort pro-
jektet opmærksom på, via flere mails. 
 
Vi har været til møde med centerchefen 
og en ny uvildig arkitekt, som skal 
samle op på hele byggeriet, så vi håber, 

at der snarligt kan findes en løsning. 
Men vi skal nok ikke regne med at 
kommer i gang i Lyngby før end til 
efteråret. 

John 
 

Resultater klubmesterskab 
2015 i luftpistol på 15m 
Vi havde fin deltagelse, og en spænd-
ende konkurrence. Enkelte skytter fik 
stiftet bekendtskab med denne disci-
plin for første gang, og måtte nok kon-
statere at det kan betale sig at træne 
dette også.  

Luftpistol, 15m. - Klasse 3 

1  Jens Jacob Haugaard  280  
2  Michael Petersen    254  
3  Christian Kaiser    246  

4  Anders Bahne Hansen 237  
5  Ethan A. N. Ingholt   219  

6  Peter Bøje       190  
7  Karl-Henrik Theil    168  
Luftpistol, 15m. - Klasse VET 

1  Sven Probst-Hansen  239  
2  Folmer S. Gørtz    237  
3  Jesper B. Erichsen   181  

4  Anker Hoch      169  
Luftpistol, 15m. - Klasse ÅKL 

1  Erkki Søndergaard   251  
2  Poul Martens      244  
 

 

Klubmesterskab på 15m 
luftgevær 
I februar afholdte vi klubmesterskab 
på 15m luftgevær. Mange af vores 
skytter valgte at skifte salonriflen ud 
med en luftriffel på denne aften. Det 

gav følgende resultat i klasserne: 

BK-skytter 

1 Lucas Jensenius   179p 

2 Tobias Kristensen  178p 
Junior-skytter 

1 Daniel Højer      190p 
2 Mads Ishoey      178p 
3 Oliver Hinsch    177p 
4 David V Sørensen   175p 

5 Sejer Wessel Larsen  172p 
Senior-skytter 

1 John Morstensen   172p 
2 Michael Prætorius   165p 
3 Søren Hinsch    162p 
Veteran-skytter 

1 Folmer S. Gørtz   180p 
2 Sven Probst-Hansen  176p 
 
De heldige vindere vil vi hylde, når vi 
holder afslutning i maj måned.  

Michael 

 

Ny kasserer 
På generalforsamlingen kom der en ny 
mand med i bestyrelsen som kasserer. 
Hanne har i flere år ønsket at træde 
tilbage, og vi hilser Povl Martens vel-

kommen til det ærefulde job. 
Hanne har været med i over 25 år og 

det bliver mærkeligt ikke at have 
Hanne som kassemester. Et job som 
hun har udført meget professionelt og 
yderst punktligt, vi har nydt godt af 
Hannes ”skarpe kniv” og vores kasseb-
eholdning er da også betragtelig, tak-

ket være Hanne.  Jeg vil personligt tak-
ke Hanne for et fantastisk samarbejde 
gennem de mange år.  
 
Nu er det heldigvis sådan, at Hanne 

stadig vil hjælpe med at køre Povl ind i 

kassererjobbet, og hun vil da også sta-
dig være med til at passe kassen. 
 
TAK for et godt samarbejde. 
 

John Mortensen 
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 

Junior & Senior  

Onsdag den 27/5 Hygge i Nærum med uddeling af præmier fra 

klubmesterskab 

Onsdag den 16/6 Sidste dag før sommerferien 

Onsdag den 19/8 Første dag efter sommerferien 
 

Pistol (Leder: Claus Stahnke) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech) 

Fredag den 3/4 Pistol Bane/Terræn Kalvebod 

Søndag den 19/4 Pistol terræn Tubæk 

Lørdag den 25/4 Pistol terræn Igelsø 

Søndag den 17/5 Pistol terræn Kulsbjerg 

Onsdag den 27/5 Hygge i Nærum med uddeling af præmier fra 
klubmesterskab 

Onsdag den 16/6 Sidste dag før sommerferien 

To+Lø den 25+27/6 Hanebjergstævne - pistol 25 meter 

Uge 27 Landsskyttestævne i Vingsted for pistol og gevær 

Onsdag den 19/8 Første dag efter sommerferien 
  

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen) 

Torsdag den 2/4 Gevær terræn Vigersted 

Søndag den 26/4 Gevær terræn Dobbeltstævne Boris 

Søndag den 31/5 Gevær terræn ØST Jægerspris 
 

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius) 

To+Lø den 25+27/6 Hanebjergstævne - gevær 50, 200 og 300 meter 

Uge 27 Landsskyttestævne i Vingsted for pistol og 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 Nordsjælland kan ses på følgende adresse: 
http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/index.htm eller den 

landsdækkende aktivitetskalender på http://www.skytten.dk/ 
Se mere på www.skyttelaugetlyngby.dk eller på 

Facebook/Skyttelauget Kgs. Lyngby. 
 

Resultat klubmesterskab 
grovpistol, 25/3-2015. 

 
1. Erkki Søndergaard   230 p. 

2. Claus Stahnke     230 p. 
3. Henrik Bech      224 p. 

4. Michael Petersen    216 p. 
5. Ethan Engholt     214 p. 

6. Povl Martens     209 p. 
7. John Mortensen    200 p. 
8. Steen Lang      184 p. 
9. Thomas Thiele     147 p. 

Claus 

http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/index.htm
http://www.skytten.dk/
http://www.skyttelaugetlyngby.dk/
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Divisionsskydning 2014 – 
2015 og 
Nordsjællandsmesterskab 
SKL stillede med 2 hold denne sæson. 
1. holdet ledet af Ethan Ingholt bestå-
ende af Jens Hartwig, Johnny Lund-
strøm, Sten Aabech, Erkki Sønder-
gaard, Jakob Hauggaard og Christian 

Kaiser. 2. Holdet ledet af Michael 
Petersen bestående af Jakob Vels, Paul 
Martens, Mie Henning og Thomas 
Thiele. 
Der var 4 divisioner i år med op til 6 

hold pr. division. Vi stillede op med et 

hold i 1. division og et hold i 3. division. 
Division skydes på 15 m og består af 6 
skydninger, en skydning i hver af de 6 
klubber, som deltager og en finale-
skydning på Nordsjællandmesterska-
bet, som slutter sæsonen af. 

Ved hver skydning er der 4 skytter fra 
hver klub, som skal skyde et resultat 
med 30 skud, disse point lægges sam-
men, så man får et samlet antal point 
fra hver klub. Herefter bliver der så 

tildelt fra 1- 6 point til hver klub pr. 

runde, og efter de 6 skydninger og 
Nordsjællandssmesterskabet ser man 
hvem, der har flest, og hvem der har 
færrest point i hver division. 
De 2 bedste hold vil rykke op i næste 
division, medmindre det er 1. division, 

og de 2 dårligste hold vil rykke ned i 
division næste sæson. 
Vores 1. hold klarede sig over alt for-
ventning og ende på en 2. plads i 1. 
division med 37 point ud af 39 point 
kun 2 point under Hørsholm, som 

vandt 1. division. Desværre gik det 
ikke helt så godt for vores 2. hold, som 
blev nr. 5 ud 6 med 17 point ud af 41 
point i 3. division, som blev vundet af 
Ramløse, så derfor rykker vi ned i 4. 
division næste år. (se mere på 

www.dginsjskydning.minisite.dk) 

Den 7. skydning blev skudt på Nord-
sjællandsmesterskabet hvor, der skyd-

es både division, luft og almindelig 
klasse skydning, hvor Ethan Ingholt, 
Jens Hartwig, Johnny Lundstrøm, 
Erkki Søndergaard, Jakob Haugaard, 
Christian Kaiser, Michael Petersen og 
Poul Martens deltog. Her vandt Jens 

Hartwig standardpistol klasse 1 med 
282 point og Jakob Haugaard vandt 
luft klasse 3 med 278 point 

 
Ethan 

 

Introduktion til nye skytter 
Vi har nu kørt den nye introduktions-

form for nye skytter i 3 måneder. Med 
den erfaring i bagagen har vi besluttet, 
at vi skærer antallet af prøveaftener 
ned fra 3 til 2. Derudover vil vi starte 
introduktion for nye skytter kl.20 

begge aftener. 
For kort at præsentere introduktions-
forløbet, så foregår det som følger. 
Første onsdag i måneden kl. 20 samler 
vi nye skytter. Vi fortæller kort om fore-
ningen, og hvordan skydningen foregår 

i foreningen. Derefter går pistol og 
gevær skytter hver til sit. Her bliver de 

2 skydearter gennemgået kort, sikker-
hedsregler bliver gennemgået. Aftenen 
sluttes af med lidt skydning. 
Den efterfølgende onsdag kl. 20 samles 

skytterne igen. Her gennemgås skyde-
arterne og sikkerhedsbestemmelserne 
grundigt. Efterfølgende skydes et antal 
skud, alt efter hvad pladsen tillader. 
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Aftenen sluttes af med indmeldelse af 
de skytter, der vil fortsætte. 

  

Referat fra 
generalforsamlingen 
Der var mødt 22 stemmeberettigede 
medlemmer. 

 
1. Valg af dirigent 
Svend Probst vælges og konstaterer at 

generalforsamlingen er lovligt varslet. 
 
2. Formandens beretning 
Formandens beretning findes SKL’s 

hjemmeside lige under bladet. 
John byder velkommen til denne den 
69. generalforsamling i Skyttelauget 
Kongens Lyngby. 
Først skal vi glæde os over, at SKL igen 
kan være stolte over, at vi har fået et 

DM til foreningen. 
Claus Stahnke deltog i stævnet Roo-
ster Mountain på terrænet ved Hane-
bjerg. Der var i år hele 18 ”stages”, som 
hver især fungerer som en bane, hvor 
der kun skyder én skytte ad gangen. 

Ud over guldmedaljen blev det også til 
to bronze i den nordiske konkurrence. 
Claus bliver d. 9. marts hædret af 
Lyngby-Taarbæk kommune, sammen 
med andre af kommunens mestre ved 
et arrangement i Lyngby hallen. 

Tillykke til Claus. 

 

Skydebanebyggeriet på stadion er jo 
svært ikke at nævne, da vi er nogle der 

bruger meget tid på denne store 
udfordring. Allerede i februar god-
kendte kommunen tegningerne og vi 
får 2x10 stk. 25 meter baner som er 
fleksible, dvs. at der skal konstrueres 
en vogn som kan ”trille” fra 25 meter 

til 15, 12½ og 10 meters afstand. 
Ydermere får vi et område til indskriv-
ningsbar, opholdsrum/tekøkken, 
boksrum, toilet, depot, værksted samt 
en sikkerhedssluse fra gangareal til 
opholdsrum. Vi har bl.a. indhentet 

tilbud på 20 stk. elektroniske skiver 
fra Meyton, som skal danne grund-
stenen i skydebanen, ligesom vi har 
fået tilsagn på et tilskud fra DGI sky-
debaneforening på 175.000 kr., SKL 
bidrager med 50.000 kr. samt hånd-

kraft til maler- og monteringsopgaver.  
Henover sommeren skal vi i gang med 
at montere skiverne, male skillevægge 
og bygge vognene til hæve/ sænke-
borde og meget mere, men I skal nok 
blive kontaktet, når vi skal bruge nogle 

frivillige hænder.  

Vi skal da også tale om skydning. I 
Nærum går det rigtigt godt, der er et 
godt forhold til Søllerød skf., efter der 
er kommet en ny bestyrelse, så vi føler 
os velkomne og de har tilkendegivet, at 

vi kan være der, så længe vi ønsker. 
Der er kommet en del nye medlemmer, 
hvilket har fået os til at indføre et fast 
program for instruktion, den første 
onsdag i hver måned, med opfølgning 
de to næste onsdage. Til dette har 

Michael og Claus sammensat nyt in-

struktionsmateriale og det er mening-
en, at alle instruktører skal benytte 
dette. Vi har et stort pres mht. bane-
kapacitet, når der kommer mange nye, 
så jeg henstiller til, at vi hjælper 

hinanden, de mere garvede skytter er 
velkommne til at give et nap med. 
Gevær afd. har specielt brug for flere 
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hjælpere, og det kan også være for-
ældre, der holder øje med de unge.  Vi 

har indkøbt en PC med trykfølsom 
skærm, og Claus har udviklet et super 
program til registrering af resultater. 
Hvis man ikke ønsker at registrere sit 
resultat, men ”bare” har skudt, er det 
vigtigt at I trykker jeres fremmøde ind 

med 0, så vi kan se, du er aktiv.  
Klubmesterskaberne i de forskellige di-
scipliner har ligget i marts/april må-
ned og da resultaterne tidligere har 
været i bladet, vil jeg undlade og 
nævne alle mestrene. Vi afholdte et 

hyggeligt arrangement, hvor vinderne 
fik præmier. Fremover vil klubmester-
skaberne blive spredt, så vi afholder 
nogle i det sene efterår og andre her i 
foråret. Jeg vil gerne opfordre alle til at 
deltage i disse klubmesterskaber, da 

de bliver indberettet til DGI skydning, 
og dermed får vi aktivitetstilskud. Ge-
nerelt vil vi gerne have, at alle skyder 
serier til træning og som tidligere 
nævnt, registrerer det på vores PC. 
Der har igen i år været en lille håndfuld 

pistolfolk i Lønsboda i Sverige, hvor 

der som bekendt er både dag- og nat-
skydning.  Der kom da også lidt præ-
mier med hjem. 
Ved Divisionskydningen for cal. .22, 
som sluttede i foråret 2014, var vi re-

præsenteret med ét hold og de blev nr. 
3 i 1. division. For sæsonen 2014/ 
2015 har vi to hold med og det er glæ-
deligt, at der er flere af de nye som har 
mod på at deltage. Ved DGI Nordsjæl-
landsmesterskabet blev Jens Hartwig 

nr. 2 i kl. 1 med 276 point og Erkki 

Søndergård blev nr. 1 i åben klasse 
med 274 point.  
På langdisctance og geværterræn er 
der næsten ikke nogen aktivitet, vi er 
kun 2-3 stykker, som deltager i kon-

kurrencer. Det blev dog til en 2. plads 
til Nordsjællands veteranhold i DGI øst 

terrænskydning og en 1. plads i se-
kund, John var én af de fire på holdet. 

Pistol terræn har ingen tilslutning fra 
SKL, så der er ikke noget positivt at 
sige. Hvis det har interesse, kik i 
skydekalenderen eller på nettet, så 
kan i kontakte Henrik Bech i god tid, 
så skal han nok tilmelde. 

Vi har også afholdt det årlige våben-
eftersyn over to dage, og der var et 
meget fint fremmøde og de 2-3 stk. 
som ikke kom har efterfølgende vist 
deres våben. Alt passede med våben-
listerne fra SKV som forventet. Jeg 

skal dog igen minde om, at skytter med 
våben, SKAL være aktivt skydende 
(dvs. mindst 4 gange årligt) for at 
bibeholde sin tilladelse.  
Politiet har samlet våbenregistrering-
erne i to centre - øst og vest. Vi oplever 

at øst centeret i Tåstrup fungerer fint, 
og behandlingstiden er acceptabel.    
DGI har afholdt idrætskonference og 
her var der en del forslag til behand-
ling. Bl.a. udvides ”ungdomsklassen”, 
så den gælder for 16-24 år, senior-

gruppen ændres til 25+ og skifter navn 

til voksen-stilling og voksen-åben. 
Veteranklassen hæves fra 55+ til 60+ 
og ændrer navn til senior. Der indføres 
en FRI+25 klasse, hvor skydestillingen 
er fri. Mulighed for klasseskift én gang 

pr. sæson for alle. Ændringer gælder 
gevær og har virkning fra oktober 
2015. Pistol vedtog en ny klasse: Grov-
fri bane/terræn, mærkbart aftræk, fri 
vægt på våben, og briller er påbudt. 
Vi har i bestyrelsen overvejet, om vi 

skal have klubtrøjer. Er der interesse 

blandt skytterne og hvad vil I købe?  
T-shirt, træningstrøjer eller jakker, 
fleece og hvad farve eller noget helt 
andet. 
Vores blad Skytten er som sædvanlig 

udsendt 4 gange i løbet af 2014. Det er 
et stort arbejde at indsamle og redigere 
stoffet. Er der stadig interesse for at 
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det bliver udsendt, og bliver det læst? 
Vi vil gerne have indlæg fra flere, så fat 

”pennen” eller hvad det nu hedder, 
kom med historier eller bare konsta-
teringer.  
Vi har pr. 1/1-2015 134 medlemmer 
og det er en plus på 13 i forhold til 1/1-
2014. og det er positivt, når vi tænker 

på vores forhold. 
 
3. Regnskabet blev godkendt. 

 
4. Kontingent 
John foreslår kontingentet bibeholdes 

som tidligere, dette godkendes. Dvs. 

<=20år: 250,- kr. og >20 år: 450,- kr. 
pr. år. 
 
5. – 10. – se på nettet. 

 
11. Eventuelt. 
• Bladet får ros fra Jens Jacob 

Haugaard, som er fortaler for, at bladet 
bibeholdes. 
• Stine spørger til foreningens alder, 
og foreslår en festligholdelse, evt. når 
vi når en rund alder ell. lign. 

Svend påpeger at indvielsen af de nye 

lokaler naturligt vil afføde en festlig-
holdelse. 
John foreslår et festudvalg ell. lign. til 
planlægning af kommende arrange-
menter, og fastslår, at vi vil tage dette 
op i bestyrelsen. 

• Ethan beretter at skytter fra andre 
klubber er meget interesserede i vores 
nye baner, og foreslår en konkurrence 
eller et åbent hus arrangement, når vi 
er kommet på plads. 

• Erkki beretter fra divisionsskyd-

ningen i Frederikssund, at de elektro-
niske skiver er gode at skyde på, og at 
der bestemt er noget at glæde sig til. 
• Hvornår kan vi skyde på vores baner 
igen, spørges der? 
John forklarer, at kommunen trækker 

på fødderne, at vi har gode argumenter 
for en moderne skydebane, men at 

bygge et anlæg, som er kompliceret, er 
svært, og kommunen er ikke lette at 

danse med. Økonomiudvalget holder 
møde 6. marts, og to uger derefter er 
der møde i kommunalbestyrelsen, hvor 
det vil vise sig hvad, der besluttes. 
• Axel nævner miljøspørgsmålet, altså 
forureningen fra skydningerne på ba-

nerne. 
Er myndighederne allerede beredt på 
dette? 
John forklarer at det er kommunens 
ansvar at rengøre banerne, og de vil 
formentlig køre deres vaskemaskine 

over linoleummet jævnligt. 
• Michael P. påpeger, at ikke alle kan 
ramme skiverne, at der kan komme 
striber i gulvet, og om der er taget 
højde for det. 
John svarer, at der er blevet gjort 

opmærksom på dette, men at det 
naturligvis altid er uvist i hvor stort 
omfang, det bliver et problem. 
Der kan evt. blive tale om at reparere 
på gulvet, hvis det bliver for slemt over 
tid. 

• Erkki: Er man indstillet på at drive 

ventilationsanlægget med udgifter til 
vedligehold? 
John: Kommunen har fået alle 
oplysninger, allerede sommeren 2013, 
og har dimensioneret anlægget 

derefter, vi håber de har styr på det. 
• Poul spørger til klubtrøjer?  
Vi har overvejet forskellige løsninger, 
udgiften er ca. 20.000, for et mindre 
udvalg til salg mellem medlemmerne, 
men meget afhænger af hvad type 

beklædning, der vælges. Vi arbejder 

videre med sagen. 
• Herefter blev generalforsamlingen 
erklæret for afsluttet, og forsamlingen 
blev budt på en let anretning. 

John 


