
 

  

Så er vi snart tilbage på Lyngby stadion! 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der bliver arbejdet hårdt på at få det sidste på plads i 
Lyngby.  

            Nr. 2. april kvartal 2016 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 
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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. 3/2016 er 
mandag den 13. juni 2016.  
 
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 
Skydebanebyggeriet på Lyngby Stadi-
on er inde i sidste fase, efter vi fra-
flyttede de gamle baner i april 2011. 
Det har været en meget-meget lang 
proces, som har trukket ”tænder ud”. 
Dem, der har fulgt med hele vejen, 
kan nok nikke ja til mine betragtning-
er. 
Målet er ved at være nået, vi mangler, 
i skrivende stund, kun ganske få ting, 
før vi kan indvie den mest moderne 
skydebane, som er opført i årtier. 
Teknisk set er det fantastisk og vi kan 
tilbyde alle former for gevær- og 
pistolskydning. Der er mulighed for at 
skyde på afstande fra 25 til 10 meter 
på i alt 20 baner med elektroniske 
markeringsanlæg fra Meyton. Der er 
10 baner med Spieth vendeanlæg som 
tilgodeser alle discipliner inden for 
pistol. Vi kan opsætte et helt nyt se-
kundanlæg, som et af vores medlem-
mer har bygget. Det har været et meg-
et stort ønske lige siden vi blev tvun-
get til af flytte. SÅ vi glæder os til at 
komme i gang. 
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Mange vil nok spørge: HVORNÅR kan 
vi komme i gang. Ja, det er et rigtigt 
godt spørgsmål.  
Jeg kan ikke give et svar, - måske er 
det lige efter dette blad kommer ud, 
eller inden for ganske få uger. Følg 
med på hjemmesiden. 
 

 
  
Vi afholdte generalforsamling d. 22. 
februar med en meget flot tilslutning. 
Det er glædeligt, at der var flere af 
vores nye medlemmer, som var med – 
og så selvfølgelig alle os ”gamle”. Vi 
skiftede Ethan ud med Thomas 
Thiele, men Ethan fortsætter med at 
koordinere divisionsskydninger. I kan 
se andetsteds uddrag af min beret-
ning og et notat. 
 
Vores samling af instruktionsforløbet 
er en kæmpe succes, holdene er fuldt 
bookede og vi må allerede melde 
udsolgt på pistolholdet til maj. Vi får 
mange nye medlemmer, men de kræ-
ver jo stadig lidt opfølgning, så jeg 

efterlyser ”gamle” skytter til at være 
behjælpelig med gode råd. 
Den åbne træning på Hanebjerg er 
ikke blevet prioriteret af DGI skyd-
nings bestyrelse, da der har været et 
meget lavt antal brugere. Der skal 
betales uanset hvor mange der kom-
mer, så den eneste mulighed er, at 
foreningen køber et årskort á 3000,- 
kr. for at benytte banerne. 

John 
 
Divisionsskydning 15/16 og 
Nordsjællandsmesterskab 16 
 
SKL har igen i sæsonen 15/16 del-
taget i DGIs Divisionsskydning. Der 
har været stillet to hold (et hold be-
står af 4 skytter), henholdsvis i 1. 
Division og i 4. Division. Efter mange 
hyggelige og interessante skydninger 
på de deltagende klubbers baner, blev 
Divisionsskydningen afsluttet i Hille-
rød til Nordsjællandsmesterskab. 
Mesterskabet, der fungerer som finale 
for Divisionsskydningen, hvor SKL var 
repræsenteret med hele 14 skytter, 
som, alt i alt, placerede sig fornuftigt, 
fordelt på de forskellige klasser. 
Hvad angår Divisionsskydningen, fik 
1. holdet en flot 3. plads, med meget 
få point op til nr. 2. De bliver i 1. 
division, med ambition om at tage 
førstepladsen næste år. 2. holdet, fik 
ligeledes en 3. plads i deres division 
og bliver. 
 
Efter et år, hvor der er kommet mange 
nye skytter i klubben, er det blevet 
besluttet, at SKL i næste sæson kom-
mer til at stille 3 hold i Divisions-
skydningen. Formålet med det nye 
hold er, at give nye skytter mulighed 
og blod på tanden for at deltage i 
konkurrencer. 

Pavel 
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Skydekalender 
 
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 
Junior & Senior  
Tirsdag den 3/5 1. del Introduktion af nye skytter kl. 20.00 (Lyngby) 
Tirsdag den 10/5 2. del Introduktion af nye skytter kl. 20.00 (Lyngby) 
Tirsdag den 21/6 Sidste skydning i Lyngby inden sommerferien 
 
Pistol (Leder: Claus Stahnke) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech) 
Lørdag den 16/4 Pistol terræn Igelsø grusgrav, Maglesøvej79, Igelsø, 

4300 Holbæk 
Tirsdag den 3/5 1. del Introduktion af nye skytter kl. 20.00 (Lyngby) 
Tirsdag den 10/5 2. del Introduktion af nye skytter kl. 20.00 (Lyngby) 
Lø-Sø den 11-12/6 Hanebjergstævne 25 m 
Tirsdag den 21/6 Sidste skydning i Lyngby inden sommerferien 
  

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen) 
Søndag den 22/5 Geværterræn Hanebjerg  (Ramløse+DGI NSJ) 
 
Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius) 
Lørdag den 4/6 Store skydedag 50 og 200 meter 
Lø-Sø den 11-12/6 Hanebjergstævne 50, 200 og 300 m 
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. 
 

 
Udskiftning i pistolbakken 
 
Bestyrelsen har i marts måned efter 
længere overvejelser besluttet at an-
skaffe nye cal .22 pistoler, som er-
statning for nogle af de efterhånden 
aldrende pistoler i foreningen. De ald-
rende pistoler er over tid taget ud af 
cirkulation pga. funktionsfejl og de-
fekter, eller har måttet sendes til dyre 
reparationer.  
 
Valget af nye pistoler faldt på den 

tyske Feinwekbau AW93  

 
 
På næste side kan du se hvorfor: 
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• Den ligger i toppen af feltet blandt 
.22 sportspistoler. 

• Den er relativt ukompliceret opbyg-
get. 

• Den er ukritisk mht. valg af ammu-
nition. 

• Grundlæggende rensning er ukom-
pliceret og kan foretages af alle på 
et øjeblik. 

• Adskillelse og grundig rens tager 
kun få øjeblikke, og ingen følsom-
me komponenter skal håndteres 
under proceduren. 

 
Der er bestilt 5 stk. i 3 forskellige 
grebstørrelser, så alle skytter burde 
kunne finde én, der passer. Ud over 
de 5 bestilte har der i et par år ligget 
en AW93 i bakken med venstrehånds-
greb. Alle de nye er bestilt med højre-
greb. 
 
Inden for kort tid vil vi rydde op i bok-
sen, og sætte en stor del af det aldren-
de materiel til salg på en liste blandt 
klubbens medlemmer. Alt kan selv-
følgelig afprøves. Efter et stykke tid 
sælges resterne til en våbenhandler. 
 
Vi håber I vil tage godt imod de nye 
pistoler og passe godt på dem. De får 
forhåbentligt et travlt og mangeårigt 
liv i foreningen. Pistolerne vil ankom-
me her i foråret, og bliver leveret så 
snart papirerne er godkendt hos poli-
tiet. 

Jakob 
 
Referat fra 
generalforsamlingen 2016 
 
Generalforsamlingen blev afholdt på 
Lyngby stadion den 22. februar. 
For bestyrelsen mødt: 
Jakob, Povl, John, Henrik, Michael og 
Claus 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskab. 
4. Kontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af formand. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Ethan Engholt og Jakob Vels. 
8. Valg af suppleanter. 
9. Valg af revisor. 
10. Valg af revisor suppleanter. 
11. Eventuelt. 
 
John byder velkommen, også til vort 
æresmedlem Willy. 
Svend Probst vælges som dirigent og 
konstaterer generalforsamlingen 
lovligt indkaldt. 
 
2. Formandens beretning. 
Se bilag 1. 
 
Der var ingen spørgsmål, og beret-
ningen blev godkendt. 
 
3. Regnskab: 
Povl gennemgår regnskabet, der er et 
lille overskud på små 1000,- for 2015. 
Spørgsmål til regnskabet: 
Erkki: Hvad er årsagen til den større 
indtægt fra patroner? Er der mere  
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avance på ammunitionen? Svar: Nej, 
Der er simpelthen blevet skudt mere. 
 
Regnskabet er dermed godkendt. 
 
4. Kontingent. 
John forklarer bestyrelsens ønske om 
at hæve kontingentet. 
Det er 10 år siden det blev hævet 
sidst, dengang med 50 kroner. 
Bestyrelsen foreslår en hævning på 
100 for senior, og 50 for juniorer. 
Årsagen er at vi ønsker en højere 
standard for vores pistoler, der skal 
købes nye, samt de nye gebyrer til 
f.eks. Mobilepay giver stigende faste 
udgifter. Fremtidigt kontingent for 
seniorer bliver dermed 500, og juni-
orer 300. Dette gælder fra 2017. 
 
Stigningen blev vedtaget uden kom-
mentarer fra forsamlingen. 
 
5. Indkomne forslag: 
Svend har foreslået at der fremover 
kun vælges en revisor, i stedet for to. 
Samt en revisor suppleant i stedet for 
to. Dette grundet den lille omsætning. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
6. Valg af formand: 
John er på valg, og genopstiller. 
Ingen andre stiller op, John bliver 
dermed valgt. 
 
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Jakob og Ethan er på valg. 
Jakob genvalgt. Ethan er ikke til 
stede, John foreslår Thomas Thiele, 
som gerne stiller op. 
Thomas er meget glad for arbejdet i 
klubben, har lige været på instruktør 
kursus, og vil meget gerne hjælpe til 
med også pr. arbejdet, samt modtag-
elsen af de nye. Thomas valgt. 
 

8. Valg af suppleanter. 
Michael modtager genvalg til supple-
ant, og John foreslår Ethan i stedte 
for Stina, som gerne overlader posten 
til Ethan. 
 
9 + 10. Valg af revisor og suppleanter. 
Axel foreslår Svend som revisor, og 
han modtager valget. Axel foreslås 
som suppleant, og modtager valget. 
 
11.Eventuelt. 
Finn har skrevet til os, med et ønske 
om navneskilte på bestyrelsesmed-
lemmer og instruktører mv. 
Bestyrelsen tager det til efterretning. 
 
Hanne: Et mærke som børnene kan 
få, når de har skudt et vist antal po-
int. Mærket gives efter 10 skydninger 
på en sæson, hvoraf fire skal være 
over et vist gns.snit, ligesom i gamle 
dage, hvor Ernst holdt styr på dette. 
Det kunne motivere ungskytterne. 
John finder det er en god ide, som vi 
bør følge op på, når vi har undersøgt 
det nærmere, bl.a. omkring hvordan, 
vi får fat i de fysiske mærker. 
Axel forklarer at hvis systemet er som 
i gamle dage, burde vi kunne rekvire-
re mærkerne fra forbundet. 
 
Formanden afslutter med at takke 
Svend for ordstyringen, og forsamling-
en for god ro og orden. John opfordrer 
til, at vi overvejer en ny formand, for 
nu har han været det i 32 år, og 
medlem i foreningen i snart 50 år! 
Til sidst bød foreningen på et par 
stykker smørrebrød, som vi nød i hyg-
geligt samvær. Efter maden blev de 
nye baner fremvist, med en gennem-
gang af faciliteterne af John. 

Claus 
 
Bilag 1: formandens beretning forsæt-
ter på næste side. 
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Beretning 2015 for 
Skyttelauget Kgs. Lyngby 

70. generalforsamling 22/2 2016 
 
Der har været rigtigt travlt i Nærum 
med mange nye medlemmer, og der 
har været en god tilslutning til divi-
sionsskydningerne som har resulteret 
i medaljer til en lille håndfuld. 
 
Byggeriet af vores nye skydebane blev 
ikke afsluttet i 2015, da budgettet var 
overskredet og alt blev standset. Kom-
munen bevilgede efterfølgende 3 mil-
lioner til færdiggørelsen af skydeba-
nen. Vi kunne fortsætte med nogle af 
de leverandører, som vi allerede have 
fundet. Det var Meyton som leverer de 
elektroniske skiver, Spieth vendean-
læg, Polythermo kuglefangskasser, 
LED belysning på baneområdet samt 
smeden i Virum som udfører vogne til 
hæve/sænke-bordene. Sidst på året 
kom der rigtig gang i montagen. Sta-
dions håndværkere har også hjulpet. 
Nå, men nu har vi snart et færdigt 
anlæg, skiverne er under opsætning 
og så skal vi lære at bruge det meget 
fleksible set-up. Jeg tror, at Lyngby 
Idrætsby skydebane vil komme til at 
høste stor anerkendelse fremover. 
 
Pistolfolket har deltaget med 8 mand i 
divisionsturnering i DGI Nordsjælland 
og i 2015 blev førsteholdet nummer to 
i 1. division. Andetholdet måtte en di-
vision ned, men det ser allerede godt 
ud, så de kommer nok op igen. Ved 
Nordsjællandsmesterskabet blev Jens 
Hartvig nr. 1 i kl. 1 og Erkki Sønder-
gaard blev nr. 2 i åben kl. med sam-
me point som nr. 1. I luftpistol blev 
Jens Jacob Haugaard nr. 1 i kl. 3. 
Vi har også investeret 20.000 kr. i en 
pistol cal. .45 ACP som vi får lov til at 

skyde med i Lyngby, samt to ammuni-
tionsskabe som allerede står i Lyngby. 
Vi ønsker også at udskifte vores ældre 
våben til noget bedre, og det kommer 
til at koste en del.  
Der har ikke været deltagelse fra SKL 
i pistol terræn, en disciplin som vi 
tidligere har haft stor tilslutning til. 
Geværfolket har levet meget stille, 
men det blev da til en sølvmedalje til 
John Mortensen, ved DM i sekund for 
hold. 
Klubmesterskaberne har vi afviklet 
over flere måneder for at få det hele til 
at gå op med divisionskydningerne. 
Der har i alt været 64 skydninger i 
2014/2015 til disse og jeg skal ikke 
nævne alle resultaterne, da de har 
været fremlagt på banerne og har 
været i bladet, og alle er blevet fejret. 
Vi er jo i gang med klubmesterskab-
erne 2015/2016 og mangler kun en 
enkelt skydning. 
Der har været afholdt våbeneftersyn 
to onsdage og det var meget få som 
ikke dukkede op, men alle har efter-
følgende fremvist deres våben til for-
manden. Husk at man skal være aktiv 
skydende for at bibeholde sin tillad-
else. Der er enkelte der skal møde op 
noget oftere, men de vil snarest blive 
kontaktet af formanden, og vi vil 
håndhæve det på det kraftigste. Det 
er vigtigt, at I benytter vores store 
trykfølsomme PC til at registrere jeres 
fremmøde hver gang, det er meget en-
kelt, og det giver formanden et hurtigt 
overblik over aktiviteterne. 
 
Træning på Hanebjerg er aflyst, da 
DGI NSJ Skydeudvalget efter grundig 
overvejelse har besluttet, at der i 2016 
ikke vil være åben træning på Saxe-
gård skydebane og Hanebjerg Skytte-
centre. På Hanebjerg betyder det, at 
der ikke er åben træning i sommer-
sæsonen (april til september) mandag 
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på 25 meter pistol og tirsdag på 200 
meter riffel. Udvalgets beslutning er 
truffet på baggrund af økonomiske 
omstændigheder. Skydeudvalget har 
vurderet, at det er for mange penge at 
bruge på tilbud, som kun ganske få af 
vores medlemsforeninger benytter sig 
af. Det er i stedet muligt for de enkelte 
skytteforeninger, at købe en fast 
ugentlig træningsdag på Hanebjerg 
eller Saxegård Skyttecentre. Skydeba-
neforeningen Nordsjælland har netop 
sat prisen ned til 3.000 kroner for en 
Foreningspakke. Der er også muligt 
for den enkelte skytte at købe et 
personligt årskort, der giver skytten 
adgang til de baner, der er betalt for. 
Skydebaneforeningen og DGI NSJ 
skydning ser meget forskelligt på dis-
se beslutninger og hvis DGI ikke vil 
booke disse træningstider, så kan 
konsekvensen blive, at Hanebjerg må 
lukke. Jeg håber at DGI NSJ skyd-
ning kommer til fornuft og vil give 
støtte, da det ikke kan være rigtigt, at 
DGI NSJ ikke kan tilbyde skytterne 
åbne træningstider. 

Sidste år fik vi en ny kasserer og jeg 
skal takke ham for det store arbejde, 
han har lagt i dette vigtige job. Vi har 
indført et nyt regnskabssystem, hvor 
både lagerstyring og ”kassesalg” bliver 
indtastet fra vores tablet, som vi på 
træningsdagene benytter til registre-
ring af alt salg. Der har været en del 
tilpasninger, og Hanne har heldigvis 
hjulpet de første måneder med regn-
skabet – tak for det. Vi har også ind-
ført MobilePay og det er en kæmpe 
succes, det koster jo lidt pr. trans-
aktion, men det letter mange medlem-
mer, så vi fortsætter. 
 
Den øvrige administrative side af fore-
ningen har taget en del tid. Der er 
kommet rigtig mange nye. Vi har slet-

tet mange medlemmer pga. manglen-
de kontingent, men alligevel har vi et 
plus på 13 medlemmer, vi er d.d. 137 
medlemmer. (Der er stadig pt. 45 som 
ikke har betalt for 2016).  
Vi har også indført faste instruktions- 
måneder, da det presser instruktø-
rerne alt for meget at der kommer 1-2 
nye hver gang. Vi samler nye i hold af 
6 personer på henholdsvis pistol og 
gevær.  
SKV registreringen har været totalt 
kaos, vi har haft ekspeditionstider hos 
politiet på 4-6 måneder, både for 
fornyelser, transporttilladelse og ny 
registreringer. Det er dybt kritisabelt. 
Vi har haft 31 ”sager” som er be-
handlet. Jeg skal dog nævne, at der 
sidst på året er blevet noget bedre, 
men lad os nu se, når de ekstra vi-
karer ikke længere sidder i ACØ! 
 
SKL´s logo er blevet gjort lidt mere 
moderne som I kan se på forsiden af 
regnskabet. Det vil fremover præge 
hjemmesiden og vil også komme på 
evt. klubtøj. 
 
Vores blad ”SKYTTEN” er udsendt fire 
gange og det vil vi fortsætte med. Dog 
skal jeg henstille til, at alle er meget 
velkomne til at bidrage med indlæg, 
billeder og meninger. Det er næsten 
kun formanden, der vrider hjernen 
hver gang at det skal udsendes. Vores 
redaktør John Ingor er modtagelig for 
mange flere input. Henrik Bech er 
lynhurtig, når det er over deadline, til 
at få det trykt. Tak til jer begge for 
dette arbejde. 
 
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen 
for et godt og travlt arbejde i 2015 og 
håber, at vi rigtigt kommer i gang på 
vores nye baner.  

John Mortensen  


