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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Masser af medaljer til SKL ved de
Nordsjællandske Mesterskaber – læs side 4.
Vi kan blive endnu bedre – og uddanner derfor
flere trænere – læs side 3.
”Få” klubtøj med tilskud fra foreningen.

Læs mere og
se på side 6-7.
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Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året.

Deadline for nr. 3/2019 er
onsdag den 12. juni 2019.

Side 2
På nettet kan du fremover finde bladet
via vores hjemmeside. Det udkommer
sidste uge af marts, juni, september og
december.

Formanden har ordet
Vi er startet med fuldt tryk på kedlerne
de første måneder af 2019.
Vi har afholdt DGI Nordsjællandsmesterskab i .22 riffel over tre dage og .22
pistol+luft over to dage, som også var
finale i pistoldivisionsturneringen. Det
har trukket hårdt på en lille skare med
styring af tilmeldinger, Meyton anlægget, kassefunktion og resultatformidling. Samtidig var der ansvarlige skydeledere på begge baneafsnit hele tiden. Tak til dem, som var involveret.
Vores instruktionsforløb for nye skytter var fyldt mere end normalt i januar,
men ved marts måneds omgang var
der kun fire? – Det gør nu ikke så
meget, da vi på de normale træningsdage kan tage os af ”de gamle nye”. Jeg
vil opfordre alle, der har lidt erfaring,
til at give de nye et par gode råd med
på vejen.
Vi har afholdt generalforsamling med
et pænt fremmøde. Vi præsenterede
også vores nye klubtøj, som jeg håber I
vil tage godt imod. Som I kan se andet
steds, er der referat og min beretning.
Indkrævning af kontingent har desværre givet kassereren og formanden
store udfordringer. Vi overgik til at
bede NETS Betalingsservice om at udsende opkrævningerne. De skulle være
betalt d. 4. februar, men da vi nåede
denne dato, manglede vi ca. 42.000 kr.
Vi har hørt mange mærkelige undskyldninger som ikke egner sig til at
bringe her. Få nu betalt det girokort,
som er tilsendt. Kassereren og jeg vil
opfordre alle medlemmer til at tilmelde
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sig betalingsservice, så det næste år,
automatisk bliver betalt via jeres bank.
John Mortensen

Skydelederuddannelsen
Fra den 1. juli 2019 skal der være en
skydeleder tilstede i forbindelse med al
skydning på skydebaner i Danmark.
DGI Skydning, Dansk Skytte Union og
Dansk Firmaidrætsforbund arbejder
sammen om at udbyde en ny skydelederuddannelse til landets skytteforeninger.
Vi har samlet al den viden om lovgivningen, du skal bruge for at være opdateret og varetage sikkerheden på din
skydebane. Du får på uddannelsen også inspiration, som du og dine medskytter kan bruge til at skabe et godt
og sikkert miljø i jeres forening.
Læs mere her

https://mimer.dgi.dk/offentlig/FC506491-002

og find vejledning til at tage prøven her

https://mimer.dgi.dk/offentlig/B148EA1B-002
Jeg vil opfordre så mange som muligt
til at tage denne uddannelse, så vi alle
er bekendt med disse bestemmelser og
kan fungere som skydeleder på vores
baner.
Hvis man har tilladelse og mulighed for
at træne på den fri træning om torsdagen og fredagen, skal man have
taget dette kursus, inden d. 1. juni, for
at bibeholde sin mulighed.
Når du har taget kurset, bedes du
sende dit kursusbevis til formanden.
Pr. 22/3. er der 21 SKL-medlemmer,
der har taget kurset.
John

Skyttelauget udvider trænerkapaciteten
Imellem den 19. februar og 10. marts i
år, har SKL haft 3 medlemmer på
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DGI’s pistoltræneruddannelse. Det er
Tommy Kahn, Henrik Bech og Chris
Jørgensen, som har gennemgået de i
alt 4 moduler som udgør forløbet
”TRÆNER1 – PISTOL”. Kurset består
af 2 våbenspecifikke moduler, 1 modul
om fysisk træning, og endelig 1 modul
om holdtræning.

Uddannelsen bygger på materiale som
er udviklet dels af DGI, ”Pistolskydning
– Vejen til midten”, og dels af Dansk
Skytte Union, ”Skydesportens Aldersrelaterede Træningskoncept”. Tilsammen er dette materiale ganske omfattende, og byder på rig variation af træningsmuligheder, på alle alderstrin, og
på alle niveauer.
Kurset blev afholdt på Høveltegård,
som er et af Forsvarets kursuscentre,
beliggende tæt på Høvelte Kaserne i
Allerød. På de våbenspecifikke moduler underviste Michael K. Barnes, som
er træner for det danske Juniorlandshold under Team Danmark, og
på modulerne i fysisk træning og
holdtræning var det Elisabeth Toftvad.
Elisabeth er selv aktiv træner i Talentcenter Øst og tilmed riffelskytte.
På holdet deltog 13 kursister fra sjællandske skytteforeninger. Der var fra
første dag en rigtig god stemning, og
det var indtrykket, at den entusiasme
som deltagerne lagde for dagen, var
medvirkende til, at alle fik et rigtig godt
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udbytte af kurset. Især på fysisk træning/holdtræningsmodulerne blev der
i åbent forum drøftet mange interessante tilgange til emnerne. Det var også interessant at høre repræsentanterne fra de mange deltagende skytteforeninger fortælle om deres planer med
at uddanne trænere. Der er tydeligvis
en ganske stor forskel på aktivitetsniveauet rundt omkring. Bestyrelsen i
SKL drøfter i øjeblikket, hvordan klubben bedst kan drage nytte af de nye
trænere, og alle medlemmer er velkomne til at præsentere deres ønsker eller
idéer.
Chris Jørgensen

Side 4
Riffelstævnet blev holdt over 3 dage,
hvor der var i alt 244 skydninger. Der
var 10 skytter fra SKL, der deltog.
I riffel fik SKL 2 mestre:
Klasse VÅ1: Jeannette Frost
Klasse SE3: Carl Nielsen
Pistolstævnet blev holdt over 2 dage,
hvor SKL deltog med 28 skytter i cal.22
og 9 skytter i luftpistol.
I .22 pistol fik vi 3 mestre:
Klasse V1H1: Jens Hartwig
Klasse V1H3: Michael Petersen
Klasse V1H4: Søren Elver Hansen

Nordsjællandsmesterskab i
gevær og pistol
I år var SKL vært ved Nordsjællansmesterskaberne i både .22 riffel og .22
Pistol samt luft samt finale i divisionsskydning. Der var et fint fremmøde af
SKL-skytter, og det blev til flere 1.
pladser og dermed Nordsjællandsmestre. Der var et rigtigt stort fremmøde
fra hele Nordsjælland i begge discipliner, så der blev lidt trængt i vores forholdsvise store opholdsrum nogen af
dagene. Vi fik mange anerkendende og
begejstrede ytringer fra deltagerne for
vores flotte elektroniske baner. Stævnerne blev holdt uden de store problemer takket været hjælperne, som
har brugt deres fritid til få holdt nogen
fantastiske stævner. - Stort tak til alle.

Finalen i division på cal. 22 blev resultaterne:
2. plads=34MP i 1. division
(nr. 1 Hillerød 1=42MP)
3. plads=30MP i 2. division
(nr. 1 Hillerød 2=34MP,
nr. 2 Hørsholm 2=32MP)
2. plads=20MP i 4. division.
(nr. 1 Farum 3=27MP)
Finale i Luft:
1. plads=26MP i 2. division
Jeannette Frost
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Tirsdag den 7/5
Torsdag den 9/5
Lørdag den 11/5
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

den
den
den
den

14/5
21/5
28/5
11/6

1. del - Instruktion af nye skytter kl. 19:00
LTK forårsfestival 6.-7. klasser 9-14 (riffel)
Arbejdsdag på skydebanen 9-14 tilmelding til
Jakob/John
2. del - Instruktion af nye skytter kl. 19:00
Klubmesterskab Faldmål Kvalifikation
Klubmesterskab Faldmål Finale
Sæsonafslutning med præmieuddeling

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Tirsdag den 23/4
Søndag den 28/4
Søndag den 28/4
Tirsdag den 30/4
Søndag den 5/5
Tirsdag den 7/5
Tirsdag den 5/5
Lørdag den 11/5
Tirsdag den 14/5
Tirsdag den 11/6

Klubmesterskab Grovpistol
Terræn pistol Igelsø
DM i kombipistol - Søllerød
Klubmesterskab Grovpistol
Terræn pistol Hanebjerg
1. del - Instruktion af nye skytter kl. 19:00
Pistol terræn Tubæk
Arbejdsdag på skydebanen 9-14 tilmelding til
Jakob/John
2. del - Instruktion af nye skytter kl. 19:00
Sæsonafslutning med præmieuddeling

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Torsdag den 18/4

Terræn gevær Vigersted
Hold øje med skydninger online

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
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.
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Klubtøj – Collection 2019
SKL har fået fremstillet tøj, som vi håber, vil tilfredsstille
medlemmers ønske om at ”vise flaget”, når man repræsenterer
SKL på hjemmebane såvel som ved stævner over det ganske
land. Bestyrelsen håber, at der er rigtig mange, som vil købe
disse lækre kollektioner, da foreningen giver et tilskud på ca.
50% i forhold til kostprisen inkl. tryk (din pris står ved de
enkelte).
Der er mulighed for at få sit navn/skyttenr. påtrykt foran. Det
koster 17,50 pr. navn hvis der er ti, der bestiller, (50,- for ét
navn).
Kom ned på skydebanen - hvor du kan se, prøve samt bestille.
John
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Nye rifler

Side 8

Klubmesterskab luftriffel
Vi har kort efter årsskiftet afholdt
klubmesterskab på luftriffel. Som nok
mange ved, kan I altid kigge på vores
hjemmeside www.skyttelaugetlyngby.dk , og
finde de nyeste resultater fra konkurrencer. Og skulle det være tilfældet at
I der læser dette blad på nettet, så har
I fundet vores hjemmeside. Så skal I
bare kigge under ”Resultater”.
Men for at fremhæve lidt om klubmesterskabet, så ser det således ud:

Som bekendt har vi investeret i to nye
Feinwerkbau cal.22 rifler. Vi har i
skrevne stund modtaget den ene, og
forventer at den anden kommer snarligt. Den venter kun på, at papirarbejdet bliver afsluttet.
Den første er som sagt modtaget og har
allerede fået sin plads i vores gevær
trolley. Og så snart den anden
ankommer, vil den også få sin plads
der.
Så brug dem, de
er købt til jer.
Når I så bruger
dem - placer jeres
nye 2019 medlemskort i clipsen
ud for den riffel i
gerne vil skyde
med, og tag riflen
ud af trolleyen.
Såfremt i har behov for at justere
på bagkappen, juster endelig. Der
står en nøgle i
trolleyen til det
samme. Men husk at sætte bagkappen
tilbage igen, når i sætter riflen tilbage
iItrolleyen.
Michael Prætorius

Klasse BK
1. Philip Hauge Aggergaard
2. Oliver Kjærgaard
Klasse Jun.
1. Noah Bøggild
2. Lucas Jensenius
Klasse VS
1. John Aarø Mortensen
2. Lars Bay
3. Michael Prætorius
4. Dennis D. Bøggild
Klasse VÅ1
1. Jeannette Frost
Klasse VÅ2
1. Kitty Holm Obel
2. David Krobæk Grainger
2. Steen B. Sørensen Vevest
4. Henrik Bech
5. Tommy Kahn
6. Pavel Ibenforth
7. Joakim Sindholt
8. Povl Martens
9. Bjarne W A Obel
10. Ethan A. N. Ingholt
Klasse SE2
1. Anker Hoch
2. Folmer S. Gørtz
Klasse FRI
1. Carl Nielsen
2. Michael Petersen

163/02
151/00
193/02
174/00
175/01
143/00
141/00
101/00
196/04
187/01
186/02
186/02
185/01
185/00
178/01
176/00
175/00
174/00
161/00
191/02
187/04
196/02
194/01

Michael Prætorius
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Generalforsamling
Skyttelauget Kgs. Lyngby
den 26. februar 2019

Side 9
2018/2019 deltager vi med 3 hold, og
det ser fint ud.

Formanden bød velkommen.
1) Valg af dirigent
Sven Probst-Hansen valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt og derved beslutningsdygtig.
2) Formandens beretning
SKL har igen haft et fantastisk år med
stor aktivitet og en medlemsfremgang,
som vi ikke har set før. Vi har fået en
Danmarksmester i flere discipliner i pistol, og vi har gjort store investeringer
i nye våben og udstyr. Jeg vil komme
ind på mange af disse begivenheder og
tiltag, men vi har desværre også mistet
to af vores medlemmer.
Peter Svenningsen, som var pistolskytte døde i februar 2018 og Axel Brøgger,
som også skød pistol og var revisor i
mange år, døde i juni 2018.
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig, så
vi kan ære deres minde. - TAK
Først vil jeg lykønske David med hans
DM i 15 meter Kombipistol i klasse Fri
og DM i Tjenestepistol production og
fri. David skal d. 7. marts modtage
Lyngby-Taarbæks Kommunens erindringsgave. (Se billedet i næste spalte)
Vores pistolskytter benytter banerne
rigtigt meget, og der bliver trænet meget om torsdagen i de forskellige dynamiske skydediscipliner, hvilket også
kan ses på ”omgivelserne”. Vi har
deltaget i DGI Nordsjællands divisions
turnering i 15 meter cal. .22. Her blev
1. holdet nr. 3 i 1. division og 2. holdet
vandt 3. division. 3. og 4. holdet i 4.
division blev nr. 6 og 2. I sæsonen

Vi afholdte Nordsjællandsmesterskaberne i luft og .22 pistol med stor deltagelse - 120 skydninger. Det var samtidig også finale på divisionsturneringen. Jens Hartwig blev nr. 1 både i .22
Voksen 1H kl.1. med 278 p. og i luft
med 279 p.
Vi skal også stå for Nordsjællandsmesterskaberne igen i år, både på pistol og
gevær. Det kræver mange hjælpere, så
meld jer gerne under fanerne.
Vi arrangerede tre lørdagsskydninger
på 200 meter banen på Hanebjerg i
sommerens løb. Der var en blandet interesse for at prøve kræfter med et
langdistance gevær og den sidste dag,
stod Michael helt alene! Vi vil gerne
prøve igen, men det kræver tilkendegivelser, og man må selv se på vores
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aktivitetsside på hjemmeside og på
fjernsynet i Lyngby.
Ved Nordsjællandsmesterskabet på
Hanebjerg på 200 meter var der tre
deltagere, som fik to førstepladser og
en andenplads. Der var én pistolskytte, der skød 25 meter i tre forskellige
discipliner. To førstepladser og én
tredjeplads.
Vi har afholdt klubmesterskaber i alle
discipliner over flere dage, både i foråret og her i efteråret. Det er nødvendigt at strække det over mange
måneder, da det ellers er vanskeligt at
få passet ind i kalenderen. Resultater
er ophængt på skydebanen, eller I kan
finde dem på hjemmesiden.
Vores fantastiske baner bliver som
bekendt brugt rigtigt meget. Som jeg
nævnte, kan det ses på omgivelserne.
Det skal indskærpes, at hvis man ikke
har styr på det, tillades der kun skydning med .22. Der er nogen, som bliver
lidt støt over en ”venlig henstilling”,
men vi vil ikke have disse serier af
fejlskud og det vil blive påtalt. Efter
sidste generalforsamling var der et ønske om træning om fredagen i dagtimerne for dem som har eget våben.
Der er ganske enkelte, der har fået
ændret deres adgangsbrik og endnu
færre, der benytter den.
Vi har ved fælles hjælp og fin deltagelse
fra SKL-medlemmerne og med de
andre foreninger haft arbejdsdag. 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. Vi fik monteret og malet afdækning foran den nye udsugning.
Desværre er det SKL, der trækker det
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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.
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.
Vi har afholdt flere firmaarrangementer, polterabend, skoleklasser og børnefødselsdage. Det giver en god indtægt og dem som stiller sig til rådighed
som instruktører og hjælpere skal have
en stor tak.
Så kommer vi til vores investeringer. Vi
gennemgik i februar et forslag om,
investeringer over 4 år og var enige om
at vi ville føre det ud i livet. At vi så det
første år har købt for væsentlig mere,
end først besluttet er en anden sag. Efter ansøgning på 96.400 kr. til DIF/
DGI foreningsfond, hvor vi modtog
60.000 kr. i støtte, var vi enige om at
speede op. Det er blevet til:
3 Walther 1911 .22 pistoler,
1 Feinwerkbau alu sportsriffel,
1 Feinwerkbau luftriffel,
1 S&W 627,
1 STI Tactical,
1 CZ 75 Parrot,
1 Ruger .357,
1 Browning high power,
1 Chippa Rhino .357,
1 S&W M&P9,
1 SIG Sauer P320 og
1. S&W .22.
Plus 1 stk. rødpunktsigte, div. magasiner, bælte og clips samt 5 skydejakker.
Vi har også fået skumindlæg til vores
pistolvogn, så alle disse herlige sager
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står på rad og række. En udgift til
våben på 220.000 kr.
Vores salg af ammunition er igen steget, indtægter fra introskydninger, firmaarrangementer og kontingent, er
med til at finansiere alle disse indkøb.
På det administrative område er der
stor aktivitet. På baggrund af bandepakken er vi pålagt at håndtere udlån
af foreningsvåben på en sikker måde.
SKL er ikke enig i udformningen at disse regler, og et web-seminar har desværre ikke givet svar på spørgsmål.
DGI-ansvarlige sidder tungt på deres
meninger og er bestemt ikke lydhøre.
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 har indkøbt en kortprinter til
medlemskort med billede, som indeholder de godkendelser som haves.
Dette kort skal afleveres ved udlån af
foreningsvåben. Vi mangler desværre
en del medlemmer, som ikke har
SKV6, så det må I se at få styr på. Du
kan ikke låne foreningsvåben uden tilladelse.
Det er også et krav, at der efter 1. juli
2019 SKAL være en uddannet skydeleder på banen. Der er udgivet pjecer
om ”Sikkerhedsbestemmelser for den
enkelte skytte” og ”Sikkerhedsbestemmelser for skydning”. Jeg vil opfordre
så mange som muligt til af tage Skydelederuddannelse online, så vi kan opretholde lovens krav og føle os sikre på
banen. Hvis du skyder alene, skal du
have gennemført skydelederuddannelsen, da du ellers bliver udelukket
fra denne mulighed.
Vores blad, som siden 1948 er udsendt
med posten, er som bekendt ændret:
Det bliver stadig udgivet fire gange om
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året og bliver fremover lagt på hjemmesiden og trykt i få eksemplarer, som
lægges på skydebanen. Januar bladet
bliver udsendt med posten. Alle har
også fået tilsendt medlemskontingentopkrævning fra Betalingsservice, jeg vil
bede jer om at overholde betalingsfristen og tilmelde jer (SKL sparer
penge), da der er alt for mange som vi
rykker. Flere udmelder sig ved den
lejlighed og det er ikke acceptabelt.
Registrering i SKV-systemet og til
politiet tager en del tid, og i 2018 har
der være 70 ”sager”: SKV2 våbenkøb/
fornyelser, SKV3 transporttilladelse og
SKV4 indkøb af foreningsvåben. Der er
desværre pt. en del ventetid på behandling da SKV har indført et nyt
registreringssystem, men vi kan håbe
på eller kræve at behandlingstiden
bliver kortere.
Hvad bringer fremtiden så?
Vi har besluttet at indkøbe
2 stk. Feinwerkbau .22 rifler,
1 stk. Beretta 92 pistol (brugt) og
1 stk. Sig Sauer P210 pistol (brugt).
Vi har forslag til klubtøj.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen
og vores redaktør. Tak for et godt
samarbejde til alle dem, som har givet
en hånd med ved arrangementer, kassepasning, arbejdsdag, instruktioner
samt konstruktioner af alverdens ting
og sager i 2018. Bemærkninger til formandens beretning. Ingen.
3) Regnskab
Gennemgang af regnskab i hovedtal.
Af indtægter kan nævnes, Salg af
patroner kr. 225.917, LTK-tilskud
kr.12.925, DGI-tilskud kr. 60.000, i alt
indtægter for kr. 475.991.
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Af udgifter kan nævnes, Køb af patroner kr.185.341, nye våben kr.
220.191, i alt udgifter kr. 514,760.
Dette giver et resultat på kr. -38.769.
Klubbens kassebeholdning og bank er
derved kr. 98.318 ved regnskabsårets
afslutning.
Spørgsmål til regnskabet. Spørgsmål
om salg af bly fra kuglefanget. Det går
i fælleskassen for klubberne, ca.kr.
4.500. Spørgsmål om hvorfor værdi af
våben ikke er med i regnskab. Våben
afskrives øjeblikkelig, og er kun nævnt
med antal i regnskabet. Regnskab vedtaget.
4) Kontingent
Kontingentet fastholdes, Voksen kr.
500 / Børn kr. 300. Vedtaget.
5) Indkommende forslag
a) Forslag fra Valdemar Bülov, T-shirts
til salg i foreningen. Bestyrelsen er
allerede i gang, og vil senere under
eventuelt fremvise tøj. Forslaget
frafaldet.
b) Forslag om ændring af vedtægter.
Forslag om at §10 med følgende ordlyd
” Såfremt et medlem dyrker skydning i
flere foreninger, kan vedkommende
ikke deltage i konkurrencer mod SKL
indenfor samme disciplin” fjernes fra
vedtægter. Forslag vedtaget.
6) Valg af kasser
Povl Martens modtog genvalgt.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Michael Prætorius og Henrik
Bech. Begge modtog genvalg.
8) Valg af suppleanter
Michael Petersen, og Jeannette Frost.
Begge modtog genvalg.
9) Valg af revisor
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Sven Probst-Hansen modtog genvalg.
10) Valg af revisorsuppleant
Mikkel Holmgren modtog genvalg.
11) Eventuelt
Ingen jubilarer i år. En opfordring til at
komme til DGI Nordsjælland generalforsamling. Flere medlemmer i bestyrelsen genopstiller ikke, deriblandt formanden Dorthe Overgård. Flere henvendelser om "firma / skole" skydning.
Henrik Bech præsenterer et udvalg af
tøj og priser. SKL giver tilskud på ca.
½ af prisen. Ekstra tryk er mulig mod
betaling.

Jeannette Frost opfordrede til at få
bordende til at ryste mindre. Flere deltagere fra det nylige afholdte Nordsjællandsmesterskab var utilfredse med
det. Bestyrelsen kigger på det.
Opfordring til at bestyrelsen kigger på
en bedre hjemmeside. Bestyrelsen kigger på det.
Formanden takkede for god ro og
orden.
Referat
Michael Prætorius

