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Bestyrelsen
Formand og geværterræn:
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* skyttelauget@sport.dk
Kasserer:
Povl Martens
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* povlmartens@gmail.com
Pistolterræn, næstformand:
Henrik Bech
È29 69 30 12
* henrik.larsen@asterion-int.com
Gevær-, langdistanceskydning og
sekretær:
Michael Prætorius
È 23 71 70 47
* praetorius@webspeed.dk
Pistolskydning:
Jakob Vels
È 40 55 13 17
* jakobvels@gmail.com
Pistol Dynamiske skydninger:
Pavel Ibenforth
È23 71 83 94
* pavel.ibenforth@gmail.com
Redaktør af Skytten:
John Ingor
È 42 56 67 78
* skytten@ingor.com

Hjemmeside
www.skyttelaugetlyngby.dk

Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året.
Deadline for nr. 3/2018 er
onsdag den 12. juni 2018.
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På nettet kan du fremover finde
bladet via vores hjemmeside. Det
udkommer sidste uge af marts, juni,
september og december.

Formanden har ordet
Jeg skal meget ydmygt takke for den
hæder som bestyrelsen og redaktøren tildelte mig ved generalforsamlingen. Tusind TAK.
Vi har haft meget travlt med mange
nye skytter, som har været igennem
vores introaftener, og vi er allerede i
gang med at skrive nye op til september holdet. Der er afholdt klubmesterskaber i flere forskellige discipliner. Tilslutningen er ikke optimal, og jeg håber, at der til næste år
er mange flere som vil deltage. Vi
har igen i år afviklet Ø-stævne sammen med Lyngby-Taarbækskytterne, dog med meget lille tilslutning.
Vi har også afholdt 15m pistol divisionsfinaler sammen med DGINordsjællandsmesterskab. Det var
en kæmpe succes med 135 skydninger og rigtig fine resultater til
SKL. I kan se resultaterne på
http://skyttelaugetlyngby.dk/resul
tater.html. Vores anlægskapacitet
kunne tage tre gange så mange
skydninger, så vi skal nok lave lidt
mere ”reklame” for vores egne skytter om at deltage i disse konkurrencer.
Betaling med MobilePay er en stor
succes. Vi har oprettet et par andre
numre til andet end ammunitionsbetalinger, jeg og kassereren opfordrer jer til at skrive i bemærkningsfeltet, hvad I betaler for.
Vi skal bygge lidt om i vores opholdslokale. Pga. stramning af reg-
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ler for udlevering af foreningsvåben,
bygges en skranke ved den vestre
endevæg. Det betyder, at billardbord fjernes, så skranken kan fungere som et ”lille kontor”, hvor salg
af ammunition og udleveringen af
foreningsvåben kan foregå. Dvs. alle
våben kommer ind bagved skranken og alle, der vil låne et våben,
SKAL legitimere sig.
John

Skærpede regler for udlån
af foreningsvåben!
Alle skytteforeninger er blevet pålagt, at vi ved udlån af foreningsvåben skal registrere hvem, der benytter disse våben.
Der er kommet nye sikkerhedsbestemmelser og alle skytter SKAL
sætte sig ind i disse. Der ligger hæfter på skydebanen om ”Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte” og ”Generelle sikkerhedsbestemmelser for skydning”.
Notat fra Skytteforeningerne vedr.
Våbenregistrering:
Som led i regeringens bande pakke
træder der en ny våbenbekendtgørelse i kraft den 1. januar 2018. Den
får betydning for alle vores skytteforeninger - fordi medlemmer, der
ikke benytter eget våben og som er
fyldt 15 år skal godkendes af politiet
på en SKV6, for lovligt efter den 1.
juli 2018 at få overladt et våben,
som tilhører den pågældende forening eller et medlem af foreningen.
Der står følgende i § 22: ”Skytteforeninger kan overlade foreningens og
dens medlemmers våben til medlemmer af den pågældende forening, der er godkendt hertil af po-
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litiet, jf. § 48, eller til medlemmer,
der er godkendt gennem foreningen
efter stk. 5 eller har opnået samtykke efter § 10 eller er godkendt efter
§ 14”.
Bestyrelsen har besluttet, at alle
medlemmer skal have et medlemskort med billede hvor der kommer til
at stå, hvilke SKV godkendelser den
enkelte skytte har.
Vi har fået rigtig mange billeder,
men der mangler stadig en del. Du
bedes snarest få sendt et billede til
os eller kom ned på banen, så skal
vi nok tage et smukt billede af dig.
Vi har meget kraftigt anmodet DGIskydning om præciseringer og forklaringer på de meget restriktive
krav, som er fremsat. Vi har den opfattelse, at de regler som Justitsministeriet og Rigspolitiet har udarbejdet i loven og bekendtgørelser, er
blevet opstrammet og tilført meget
ekstra af DGI, hvilket ikke stemmer
overens med skytteforeningernes
tarv.

John Mortensen
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Terrænskydning
efterår 2018

forår
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og

Nu er det igen kommet gang i terrænskydning for pistol forskellige
steder på Sjælland og evt. på Fyn/
Jylland hvis interesse. Se i vores
skydekalender og på opslag i klubben eller tage en snak med en af os
i de blå trøjer. Der er mulighed for
at skyde med .22, .38 og 9mm. Jeg
vil opfordre alle, som har lyst til at
prøve terrænskydninger, til at prøve
det. Det er sjovt at deltage og en
rigtig god øvelse og variation til de
almindelige skydninger i klubben.
Vi vil lave intro hertil i marts/april,
så nye skytter lige får prøvet det i
klubben (en torsdag), inden det går
løs første gang i Igelsø den 15. april.

Divisionsskydning og
Nordsjællandsmesterskab
2017/18 for .22 pistol
SKL har igen deltaget i DGIs Divisionsskydning, med denne gang
med hele fire hold, da der var mange
nye skytter, der gerne ville prøve
dette. Vi havde således et hold i 1.
division, et hold i 3. division og to
hold i 4. division. Der var tre skydninger i efteråret 2017 og fire skydninger i foråret 2018 inkl. afslutning med Nordsjællandsmesterskabet.
Der blev afholdt en intro aften i
klubben for nye skytter, så de kunne prøve at skyde på ”pap” skiver …
alle klubber har ikke de samme
faciliteter som os med godt lys og
elektronisk markeringsanlæg.

De tre holdledere fik planlagt alle
skydningerne, med hjælp fra gamle
skytter til de to hold i 4. division, der
var ”Stand In” (også med 1. hånd og
en riffelskytte) så kabalen gik op.
Det blev til oplevelsesrige aftner i
andre klubber på Sjælland (Søborg
ligger også ved Gilleleje) og en masse
snak med kage/kaffe/vand samt et
enkelt sted varme pølser. Way to go
Søborg ved Gilleleje. Afslutningen
på Divisionsskydningen, inkl. Nordsjællandsmesterskabet.
Mesterskabet (for .22 og Luftpistol),
blev afholdt i vores klub over to
dage, også her med en masse kaffe/
kage og mange historier.
Og hvad blev resultatet af alle vores
utrolige mange anstrengelser så. Vi
har stadigt et hold i 1. Division, vi
rykker op med et hold i 2. division
samt med et hold i 3. division, og vi
har stadigt et hold i 4. division.
Rigtigt godt gået og et utroligt flot
resultat, hvilket betyder vi har et
hold i hver division til næste sæson.
Tak til alle, der deltog i skydningerne og håber vi ses igen til næste år
(også dem med 1. hånd i 4. division
og måske riffelskytter) og så forhåbentlig med fire holdledere.
Jeg har hørt en fugl synge om, at vi
vil prøve at stille med et Luftpistol
hold næste år, så pip gerne højt,
hvis du vil deltage i luft i næste
sæson 2018/19 og selvfølgelig også
hvis du vil prøve .22.
Povl
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Nyheden om John’s æresmedlemskab nåede også
”det grønne område”.

Godt
med
lidt
omtale
–
det er
over 16
år
siden
sidst.
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Fr-Sø den 6-8/4
Tirsdag den 1/5
Tirsdag den 8/5
Tirsdag den 12/6
Juli
Tirsdag den 7/8

DM i Vingsted senior gevær .22 + luft
Instruktion på stadion af nye skytter kl. 20.00
Instruktion på stadion af nye skytter kl. 20.00
Afslutning af sæsonen på stadion med hygge og
præmieuddeling
Sommerferie – ingen træning
Første træning efter sommerferie

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Den 15/4
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den

17-24/4
1/5
8/5
15+22/5
12/6

Juli
Tirsdag den 7/8

Pistol terræn Igelsø
Klubmesterskab DGI grov-program
Instruktion på stadion af nye skytter kl. 20.00
Instruktion på stadion af nye skytter kl. 20.00
Klubmesterskab Faldmål
Afslutning af sæsonen på stadion med hygge og
præmieuddeling
Sommerferie – ingen træning
Første træning efter sommerferie

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Tirsdag den 12/6
Juli

Afslutning af sæsonen på stadion med hygge og
præmieuddeling
Sommerferie – ingen træning

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
Lørdag den 21/4
200m træning på Hanebjerg – læs mere på side 7
Lørdag den 26/5
200m træning på Hanebjerg – læs mere på side 7
Lørdag den 9/6
200m træning på Hanebjerg – læs mere på side 7
Juli
Sommerferie – ingen træning
Vil du skyde på Hanebjerg så kan jeg træffes på 23 71 70 47. Ring helst
dagen før. MVH Michael Prætorius
Se mere på www.skyttelaugetlyngby.dk eller
Facebook/Skyttelauget Kgs. Lyngby.

Skytten nr. 2. april kvartal 2018

200m riffel træning
Der er flere skytter, der har givet
udtryk for, at det kunne være interessant at kunne komme til at skyde lidt 200m riffel. Og da vi jo har 2
rifler stående, så er det bare initiativet, der mangler. Så det gør vi noget ved nu. Vi har fundet 3 dage, hvor
vi har booket 5 standpladser på Hanebjerg skyttecenter. Så lidt fakta:
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Referat generalforsamling
den 19. februar 2018
1) Valg af dirigent, Sven ProbstHansen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er
rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig.

Datoer:
Lørdag den 21. april kl.13-16
Lørdag den 26. maj kl.13-16
Lørdag den 9. juni kl.13-16
Hvor:
Hanebjerg skyttecenter
Hanebjergvej 6
3400 Hillerød
(Nørre Herlev)
Pris:
Kr. 150,- for 20 skud og baneleje.
eller
Kr. 30,- for baneleje og egen
medbragt ammunition.
Betales på banen.
Hvem:
Alle, der har lyst til at prøve.
De to første datoer er der træning,
og den sidste dato laver vi et uofficielt klubmesterskab på 200m i
liggende skydestilling.
Jeg vil meget gerne have en tilbagemelding på mail
praetorius@webspeed.dk hvis I gerne vil deltage og på hvilke datoér.
Michael Prætorius

2) Formandens beretning:
SKL har igen haft et forrygende år
med en medlemstilgang, som vi aldrig har set i det omfang. Vores fantastiske baner er blevet brugt til stor
tilfredshed.
Vi har fået en Danmarksmester, og
der er investeret i mange nye våben
og nyt grej. Der har været et stort
hold i Sverige, og vi har haft fire hold
med i pistoldivisionsturneringen.
Men alt det, vil jeg komme tilbage
til.
Først har vi haft den glæde, at vi
igen kan prale med en Danmarksmester. Søren Tolstrup blev nr. 1 i
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gevær terræn sekundskydning med
9.22 sek. Søren vil d. 13. marts
modtage en erindring af LyngbyTaarbæk kommune, når der holdes
fest for hele kommunes forskellige
mestre.
Vores baner er som bekendt blevet
brugt flittigt og man kan sige lidt vel
rigeligt. Her mener jeg skud i
træværket specielt på den højre
bane. Der er alt for mange fejlskud
med grov ammunition. Det bevirkede at vi måtte udskifte seks trærammer til en udgift på 10.000 kr. +
en masse håndkraft. Det skal indskærpes, at hvis man ikke har styr
over det, tillades der kun skydning
med .22. Der er nogen, som bliver
lidt stødt over en ”venlig henstilling”, men vi vil ikke have disse serier af fejlskud, og det vil blive påtalt.

Vi har ved fælles hjælp med de
andre foreninger haft arbejdsdag,
hvor der blev tømt kuglefangskasser
med vores kæmpe støvsuger som
kan separere bly for sig og granulat
for sig. Det gav en masse bly, som vi
har solgt, og lige som salg af messing, går det i fælleskassen. Den har
også indkøb en del værktøj som
benyttes til de mange arbejdsopga-
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ver som bliver udført. Desværre er
det SKL, der trækker det store læs
med planlægning og udførelse. De
andre ”små” foreninger bidrager
kun i begrænset omfang. Jeg vil
også indskærpe, at der ryddes op
efter hver skydning, så det ikke kun
er bestyrelsen der fejer og tømmer
skraldespande.
Vi har fået politiets og NROI´s baneudvalg godkendelse til at udføre
IPSC skydning ”træk fra hylster” på
den højre bane. Det er ikke set
tidligere, at en indendørs bane har
fået denne godkendelse.
Vi er også blevet færdige med vores
”Falling target” anlæg som fællesskabet har betalt, men igen er det
SKL, der har stået for det praktiske.
Vores intro skydninger, som vi
afholder over to tirsdage fem gange
om året, er en kæmpe succes. De er
fyldt op flere måneder i forvejen. Tak
til alle som giver en hånd med.
Det har givet rigtig mange nye
medlemmer og der er også kommet
en del skytter som har skudt i andre
foreninger, så det rygtes åbenbart,
at vi har sådan nogle fine baner. Vi
har fået 79 nye medlemmer, men
der er også en del, som har meldt sig
ud eller er slettet pga. manglende
kontingent. Pr. 31.12.17 er vi 232
medlemmer.
På det konkurrencemæssige har der
været deltagelse i 15m pistol division og vi har fire hold med 2017/
2018. Vi afholdte finalen og DGI
Nordsjællands mesterskab på vores
anlæg til stor tilfredshed for alle.
Dette gentager vi her d. 1. og 3.
marts. Vi afholdte også Ø-stævne
sammen med LTS, men der var
desværre ikke den store tilslutning,
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så vi sad lidt og sukkede i de tre
dage som var afsat.
Vi var medarrangør ved DGI NSJ´s
pistolterræn skydninger både på
Hanebjerg og i Jægerspris. Det er
nogle lange dage med opbygning,
afvikling og nedtagning af banerne.
Vi havde et stort hold i Lönsboda og
der blev skudt både nat og dag,
badet og rigtig hygget. Bålet var lidt
af en udfordring og der blev fyret
godt op - uh-ha. Der var et hav af
præmier som I kunne se i sidste
blad.

Vi deltog med en enkelt, for første
gang i mange år, ved DM i salon- og
luftriffel i Vingsted. Det er prisværdigt, at Jeannette vil deltage og tage
hånd om børneskytterne, som hun
har haft med til flere ranglisteskydninger.
Vi har afholdt klubmesterskaber i
alle discipliner over flere dage, både
i foråret og her i efteråret. Det er
nødvendigt, at det strækker sig over
mange måneder, da det ellers er
vanskeligt af få passet ind i kalenderen. Resultater er ophængt på
skydebanen, eller I kan finde dem
på hjemmesiden.
Vi har foretaget mange investeringer
i årets løb:
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Skydejakker, MantisX og Scartt
skydesimulatorer, iPad, køleskab,
elektroniske høreværn, kodelås til
boks, 3 Buchmark pistoler, 1 Anschütz links riffel samt en masse
værktøj. Der blev også bestilt 3 Colt
1911 pistoler, 2 Feinwerkbau AW93
pistoler og 1 Feinwerkbau .22.
Sportsriffel til talentudvikling. De
sidste er leveret i 2018.
Vi har solgt 4 Otterup .22 salonrifler, 2 Mauser 6,5 mm langdistance rifler og en CO2 pistol.
Vi har besluttet en langsigtet investering i mere moderne og attraktive
våben, da foreningen er flyttet sig
fra at skyde meget cal. 22 og lidt
grov, til at skyde meget grov og lidt
.22. Det betyder at vi det første år
køber en STI Edge 9mm, en S&W
627 revolver, en CZ Parrot/racegun,
et par rødpunkt sigter samt en
Feinwerkbau luft riffel.
Vores salg af ammunition er steget
kraftigt og som I kan se af regnskabet er det en indtægt på 182.609
kr. og en kontingentindtægt på
104.000. Det gør det muligt at
investeres i nogle gode våben til alle
medlemmernes tilfredshed.
På det administrative område er der
stor aktivitet. På baggrund af
bandepakken er vi pålagt at håndtere udlån af foreningsvåben på en
sikker måde. Alle, der ikke har en
SKV1, 2 eller 3, skal søge om en
SKV6, som indsendes via Borger.dk
til politiet. Vi får et brev retur om, at
pågældende medlem er godkendt.
Det har bevirket, at vi indfører et
medlemskort med billede, som indeholder de godkendelser, som haves.
Dette kort skal afleveres ved udlån
af foreningsvåben.
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Vores blad er siden 1948 er udsendt
med posten. Det bliver stadig udgivet fire gange om året og bliver
fremover lagt på hjemmesiden og
trykt i få eksemplarer, som lægges
på skydebanen. Januar bladet bliver, sammen med kontingent opkrævning, sendt ud med posten. Jeg
vil bede jer om at overholde betalingsfristen, da der er alt for mange,
som vi rykker. Flere udmelder sig
ved den lejlighed, og det er ikke acceptabelt.
Registrering i SKV systemet tager en
del tid og i 2017 har der være 63
”sager”: SKV2 våbenkøb/fornyelser,
SKV3 transporttilladelse og SKV4
indkøb af foreningsvåben.
DGI Skydning har indført et nyt registreringssystem, som dels skal
bruges ved oprettelse af skyttenumre og dels til stævner og deltagelse i
disse. Hvis I mangler login, kan I
selv gå ind på
www.dgi.dk/MitDGI.aspx
ellers formanden kan hjælpe dig.
Når du har fået et brugernavn og et
password, kan du gå ind og tilmelde
dig til stævner på
http://skydetilmelding.dgi.dk/
Man skal søge under ”landsdel” og
finde aktuelt stævne. Det er desværre ikke pt. mulig for foreningen
at tilmelde for andre. Der er også
kommet et nyt program, som vi
benytter når der afholdes stævner.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og den indkaldte suppleant
samt vores redaktør. Tak for et godt
samarbejde til alle dem, som har
givet en hånd med ved firmaarrangementer, kassepasning, arbejdsdag, instruktioner samt konstruktioner af alverdens ting i 2017.
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Kommentarer til formandens beretning:
Sven, fælleskassen. 6 skytteforeninger er samlet i et fællesskab der
varetager foreningernes interesser
på skydebanerne. Prisen er 30,- pr.
foreningsmedlem, samt gruppen
der sælger messing og bly fra banerne.
3) Regnskab:

Povl gennemgik regnskabets hovedpunkter som følgende. Kontingent
91.400 kr., salg af ammunition
182.609 kr. Indtægter på i alt
364.088 kr.
Udgifter
59.825
kr.
Patroner
155.778 kr. Udgifter på i alt
327.755 kr.
Ammunitionsbeholdning svare til
sidst års. Årsresultat 2017 er
245.218 kr.
Spørgsmål: John Ingor. Forsikring,
er det inkl. cyber forsikring. Nej,
ikke umiddelbart. Det vil bestyrelsen undersøge. Våben, hvorfor indgår våben med værdi i regnskabet?
Vi afskriver altid våben med det
samme. Men vi har altid kvitteringer
for købet. Hvorfor er forsikringen
steget fra 4.500 kr. til 8.306 kr. Bestyrelsen, DSF opkræver et beløb
pr. medlem, dette er nu synligt i
regnskabet.
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4) Kontingent.
Uændret kr.300,-/500,-.
5) Indkomne forslag:
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8) Valg af suppleanter:
Michael Pedersen er genvalgt og
Jeanette valgt som suppleant.
9) Valg af revisor.
Sven Probst-Hansen blev genvalgt
10) Revisorsuppleant: Genvalgt.

Et indkommet forslag fra Sten
Aabeck. Kommentarer til forslag:
John Mortensen, vi er underlagt
kommunens regler for brug af kommunens lokaler. Vi er dog heldige at
brugen af vores lokaler er begrænset. Bestyrelsen har besluttet at
udvide med adgang i en forsøgsperiode om fredagen frem til sommerferien. Flere tilkendegav at de
var interesserede i at benytte dette
tilbud. John, det indskæres at det
koster kr.12,- pr. gang at medbringe
egen ammunition.
Logbog ønskes på banen for fejl og
mangler.
6) Valg af formand:
John blev genvalgt.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jakob Vels er genvalgt. Pavel
Ibenforth er indvalgt i bestyrelsen.

11) Eventuelt:
Jakob, vi er færdige med at udvide
vores ca.22 våben og har nu lagt en
plan for på vores grov våben. Vi har
lagt en 4 årsplan for indkøb af disse.
Træningredskab MantisX er indkøbt og kan anvendes med en APP
på en telefon. En Scartt skydesimulatorer er indkøbt, kan bruges til
fejlfinding. Værktøj er indkøbt til
vedligeholdelse af banerne.
Kan vi få nogle håndtag til at komme ind over standpladsen for rengøring? Bord ryster ved riffelskydning.
John Ingor,
ønskes tillykke med 25 års
medlemskab.
Kenneth
Kristensen,
var ikke tilstede.
Men
også her et
tillykke med 25 års medlemskab.
Formanden takker for god ro og
orden.
John Ingor – havde foreslået John
Mortensen som æresmedlem –
hvilket blev bakket op af en enig
bestyrelse.
Referent, Michael Prætorius
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Den nye bestyrelse:
fra ventre Michael, Jakob, John, Povl, Pavel og Henrik

Stemningsbilleder fra
generalforsamlingen

