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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Så blev der tomt på banerne!
Risikoen for Corona
virus har også lukket
vores skydebaner.
Vi glæder os til at se
Jer alle, når vi kan
lukke op igen.
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Bestyrelsen
Formand og geværterræn:
John Mortensen
( 39 56 12 13
È40 41 66 58
* skyttelauget@sport.dk
Kasserer:
Povl Martens
È52 51 90 56
* povlmartens@gmail.com
Pistolterræn, næstformand:
Henrik Bech • ( 39 66 81 09
È29 69 30 12
* henrik.larsen@asterion-int.com
Gevær-, langdistanceskydning og
sekretær:
Michael Prætorius
È 23 71 70 47
* mail@sogmprivat.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
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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
Da jeg sidder med en mærkelig følelse af magtesløshed og mangel på
at komme på skydebanen, pga. den
sundhedsrisiko, der er ved at mødes
med andre, skal I bestemt ikke
snydes for lidt info om de sager, vi
har haft gang i, før nedlukningen af
Danmark.
Ved vores generalforsamling var der
et stort fremmøde, og selvom jeg
igen stillede min formandspost til
disposition for andre, blev jeg igen
valgt – Tak for det. Første gang jeg
blev valgt var i 1984, så nu må det
være på tide, at der kommer et
”ungt” menneske på banen. I kan
læse beretningen og hvad der ellers
skete på generalforsamlingen andets sted i bladet.

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. 3/2020 er
søndag den 21. juni 2020.

Vi afholdte to store arrangementer i
slutningen af februar og i begyndelsen af marts: Nordsjællandsmesterskabet i luft og .22 pistol
samt .22 riffel.
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Pistolmesterskabet var samtidig finale på divisionsturneringen, hvor
vi deltog med tre hold á 4 personer.
Tak til alle dem, som gennem de fem
dage konkurrencer blev afviklet på,
var beskæftiget med kassepasning,
indskrivning,
resultatformidling,
banekommandører og kaffebryggere.
Kontingenterne for 2020 var desværre igen en stor opgave af få inddraget. Vi håbede, at alle havde tilmeldt sig betalingsservice, men ved
fristens udløb d. 4. februar, manglede vi 50.000 kr. Efter en del telefonopkald er det dog lykkedes at få
nogle af pengene i kassen. Vi har
desværre modtaget en del udmeldelser, og vi sletter nu de sidste som
tilsyneladende ikke gider at give besked om udmeldelse. Hvis man
dukker op, skal der betales nyt indmeldelsesgebyr.
Vi har ansøgt DIF/DGI´s foreningspulje om midler til udvikling og dygtiggørelse af medlemmerne i form af
udstyr til holdtræning for pistolskytter. På sigt er det hensigten at
skabe et træningsmiljø, som vil være til glæde for både bredden og
eliten. Vi har modtaget 29.900 kr.
John

SKV-behandling
Behandlingstiden på våbentilladelser er desværre meget lang og bestemt ikke rimelig. Før Corona
krisen var der 8-10 ugers ventetid +
postens langsommelighed, men vi
har desværre fået besked om, at
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PAC (Politiets Administrations Center) er lukket ned for behandling.
SKV-kontor i Brøndby og Vingsted
ekspederer stadig, men det strander
hos PAC. Følg med på
https://politi.dk/pac

Skydebanen
er lukket
Alle aktiviteter i Lyngby
Idrætsby er lukket pga. faren for at blive smittet med
Corona.
Jeg kan i skrivende stund
ikke sige noget om, hvornår
vi får lov til at åbne igen, da
kommunen har lukket hele
Idrætsbyen ned. Det kommer nok ikke bag på jer, at
vi respekterer de retningslinjer som regeringen, DGI
og DIF har meldt ud.
Jeg håber, at vi alle kommer
igennem krisen som ”hele”
mennesker!
Jeg vil opfordre jer til at følge med på vores hjemmeside og facebook, når der er
nyt. I er selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig.
John
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)

Alle skydninger, træningssamlinger
og konkurrencer er aflyst. Følg med
på vores hjemmeside.
Se mere på www.skyttelaugetlyngby.dk eller
Facebook/Skyttelauget Kgs. Lyngby.
Nordsjællandsmesterskaber
i gevær og pistol.
SKL var igen vært for disse to
mesterskaber som for gevær strakte
sig over torsdag, lørdag og søndag,
og for pistol en torsdag og lørdag.
Riffel blev afviklet med en hoved- og
en mesterskabsrunde med i alt 266
skydninger. Der var mange der skød
2x200 point, så det var meget spændende, hvor mange x-10ére som
skulle være afgørende.

Der var mange fra SKL, der deltog,
(sågar også nogle pistolskytter), og
det blev til en 1. plads i Åben3 til
Kenneth Lagoni med 393/15.
Jeannettes sidste skud var, til stor
irritation for hende selv, en 9, og
sluttede med 199/13 og 199/12.
Hvis det var blevet er 10ér havde
hun vundet klassen Å1 pga. 25 stk.
x-10ére.
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Pistolkonkurrencerne blev afviklet
med 90 skydninger på .22 og 32
skydninger luft. Det resulterede i
flere flotte resultater til SKL-skytter:
Cal. 22
Nr. 1 i JUN – Carl Emil Lehm
Nr. 1 i 1H1 – Jens Hartwig
Nr. 2 i 1H2 – Thomas Falkenberg
Nr. 2 i 2H2 – Henrik Bech
Nr. 1 i 2H3 – Philip Greisen
Luft
Nr. 2 i 1H1- Jens Hartwig
John

Generalforsamling 17/2 2020
Til stede 23 medlemmer foruden bestyrelsen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Sven Probst-Hansen er foreslået, og
valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtigt.
2. Formandens beretning
Skyttelauget har igen i 2019 haft et
fantastisk år med virkelig gode resultater ved stævner i ind- og udland. Vi har igen fået mange nye
medlemmer, men også mange udmeldelser, der trods alt har givet et
fint plus på medlemslisten. Der er
også igen i år investeret i flere nye
våben, men det skal jeg også komme
tilbage til. Inden vi går i gang, skal
jeg desværre meddele, at vi har mistet to medlemmer:
Vores æresmedlem Finn Borrye
døde i marts måned 2019. Finn var
i mange år med i bestyrelsen samt
redaktør og ivrig langdistance og
pistol skytte. Vi har dog ikke set
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noget til Finn de sidste mange år, da
han var ramt af sklerose og sengeliggende.
Vi har også mistet Helle Boeg i december måned, hun skød pistol i en
kort årrække.
Jeg vil bede forsamlingen om af
rejse sig, så vi kan ære deres minde
- Tak
SKL-skytter har markeret sig flot,
det har givet mange titler og præmier:
Ved EM i IPSC som blev afholdt i
Serbien deltog David og Pavel. David
var med på Danskerholdet i revolver, og det blev til en flot bronzemedalje.
Pavel har vundet guld DM i IPSC
production og DM-sølv i production
optics light, men David var også
med på podiet, idet han fik DM sølv
og NM-bronze.
Ved DM i geværterræn som blev
afholdt i Jægerspris, var undertegnede med på DGI Nordsjællands
seniorhold og de vandt DM guld og
DM-sølv i sekund samt en bronze
individuelt. Det blev også til en
terrænskyttenål.
Ved DM i præmievåben som blev
afviklet i Vingsted, blev det til en flot
bronzemedalje på 50 meter til Jeannette. Hun vandt også DGI-NSJmesterskabet på .22 i VÅ1.
Ved DGI Nordsjælland mesterskaberne på .22 pistol og luft, der blev
afholdt hos os, var der mange flotte
resultater.
Der var 1. pladser til Jens Hartvig,
Michael Petersen, Søren Elver i
deres respektive klasser, samt 2.
pladser til Bjarne Obel og Kitty Obel
i luftpistol. Der var et meget flot
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fremmøde fra SKL, og jeg håber, at
vi igen i år, ser rigtigt mange, når vi
d. 27. og 29. februar afholder nordsjællandsmesterskabet igen.
Vi har haft tre hold med i pistol
divisionsturneringen og vi fik en fin
2. plads i 1. div. Så må vi se, hvordan det går, når finalen bliver afviklet sammen med Nordsjællandsmesterskab på vores baner i næste
uge.
På geværfronten for salon går det
lidt fremad, takket være Jeannettes
iver og entusiasme. Hun er med i
”Projekt kort” og deltager stor set i
alle ranglister og stævner, som findes. Og hun gør en stor indsats for at
trække vores børn med.
Pistolarrangementet i Lönsboda
trak igen mange fra SKL og det blev
som sædvanligt en god og fornøjelig
tur. Der var rigtig mange præmier til
SKL.
Vi har igen i 2019 investeret i mange
nye våben, som kommer medlemmerne til gode. Investeringerne har
i alt kostet 163.000 kr. og det har
hjulpet, at vi har modtaget 30.000
kr. fra DIF/DGI-udviklingsmidler.
Vi har bl.a. indkøbt nogle western
våben, og så skal vi bare há det sat
i system og så skal vi alle prøve disse nye teknikker og skydeprogrammer. Skydelederuddannelsen og ny
våbenbekendtgørelse.
Det blev et lovkrav at der altid fra 1.
juli 2019 skal være en uddannet
skydeleder til stede på skydebaner i
Danmark. Der er udviklet et online
kursus for at få styr på alle de

Side 6
opgaver og ansvarsområder der er
for skydelederen, banekommandøren og standpladshjælperen.
Målgruppen er alle, der vil vide mere
om ansvarsområderne for skydelederen, banekommandøren og standpladshjælperen i foreninger, der
skyder riffel og pistol. Jeg vil opfordre alle til tage kurset. Gå ind på
vores hjemmeside eller spørg en fra
bestyrelsen, hvordan du kommer i
gang.
Der blev i 2019 fremlagt nogen
tillæg til våbenloven med nye bekendtgørelser, og da det er juristeri
af første klasse, har det afstedkommet mange fortolkninger og
spidsfindigheder. Bl.a. hvordan vi
registrerer udlån af våben.
Sæt jer ind i reglerne og efterkom
dem.
SKV6 og SKV2.
Jeg skal lige minde alle om, at der
skal søges om en SKV6 for at låne
foreningsvåben. Nye kan prøve 5
gange.
Behandlingstiden af SKV2 har i efteråret være helt uacceptabelt. På et
tidspunkt vi have 18 ubehandlede
sager liggende primært hos PAC
(Politiets adm. center) Der er dog
kommet lidt gang i den igen, men
om det fortsætter? – vi håber.
Jeg skal også advare om at indkøbe
knive eller slangebøsser i udlandet.
Der er set eksempler på, at skytter
har fået inddraget deres tilladelser
pga. disse ting er taget i tolden og
politiet efterfølgende har inddraget
tilladelser.
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Skydebanen
Vores bane skal være en af de
bedste og 100% funktionsdygtig. Vi
passer og reparerer alt det tekniske,
vi tømmer kuglefangskasser, opsætter gummidug ved kuglefang, opsætter nye lamper og meget mere.
Det kan kun lade sig gøre hvis alle
bakker op om, både i hverdagen, og
til de arbejdsdage, der indkaldes til.
Ved sidste arbejdsdag var vi 8-10 fra
SKL og ganske få fra de andre foreninger, og det kan gøres bedre.
Terrænskydningskursus og nyt pistolkursus.
Bjarne har afholdt et terrænskyde
kursus lokalt for vores medlemmer.
Det var en kæmpe succes og der bliver nu tilbudt i DGI skydning.
Vores instruktør team har tilbudt et
kursus over 4-5 aftener for både nye
og gamle skytter. Der gennemgås
mange interessante emner og jeg vil
opfordre jer til at tilmelde jer på de
fremlagte lister.
Klubtøj
Vi besluttede, at vi skal have noget
tøj, som gør os synlige på skydebanen og ikke mindst ved konkurrencer på andre baner. Der er
fremlagt flere forskellige designs og
du kan også få navn og nummer
påtrykt. SKL yder et tilskud på 50%,
så jeg håber at vi får flere til at
iklæde sig de sorte genstande.
Administration
Foreningen tilmeldte sig ”Betalingsservice” og kassereren og undertegnede brugte rigtig meget tid på at
komme i gang med systemerne.
Kontingentopkrævningerne blev ud-
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sendt til alle som brev, og vi bad til
og håbede, at medlemmerne betalte
og tilmeldte sig til BS, så vi i 2020
kunne opkræve det gnidningsløst.
Det var desværre ikke tilfældet, og vi
havde d. 4. feb. (hvor der var deadline) over 50.000 kr. i manglende
kontingenter. Jeg beder indtrængende til, at alle tilmelder sig, og hvis
I (mod forventning), ikke ønsker at
være medlem af SKL, så giv os besked.
Vores blad ”SKYTTEN” bliver produceret hvert kvartal og lagt på hjemmesiden samt udsendt fysisk pr. 1.
jan. pga. indkaldelse til generalforsamling. Vi kan desværre konstatere, at der ikke er så mange, der går
via hjemmesiden og læser bladet,
men jeg mener, at det er vigtigt og
hyggeligt med denne information.
Alle er velkomne til at indsende materiale til redaktøren, så det ikke
bare er mig og John Ingor, der skal
støbe indholdet.
SKV-håndteringen kræver meget
tid. Der er kommet en ny SKVportal hvor jeg skal uploade sagerne, det er muligt at se, hvor behandlingen er, og når den afsluttes. Vi
skal dog tillægge postens langsommelighed. Der kan gå 10-12 dage fra
sagsbehandling er afsluttet til den
havner i min postkasse. Prisen for
en våbentilladelse er samtidig steget
med 100,- kr.
Der har været 87 SKV-sager til behandling i 2019. Pyha.
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TAK
Jeg vil her til slut takke alle jer der
hjulpet med ved stævner, kassepasning, firmaarrangementer, skoleskydninger, instruktioner og i dagligdagen ved at repræsentere SKL i
det ganske land.
Tak til mine bestyrelseskollegaer for
et godt samarbejde og tak til redaktøren for at få bladet i luften.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer
Pavel Ibenforth og Jakob Vels.
Begge er genvalgt.

Bemærkninger til formandens beretning, ingen. Beretningen er godkendt.

10. Valg af revisorsuppleant
Mikkel Holmgren er genvalgt.

3. Regnskab
Gode indtægter på stævner og firmaarrangementer. Ny post, salg af
tøj. Vi har et lille underskud i form
af gæld på kr. 76.000,- ammunition,
men er rentefri.
Overskud på kr.187,Spørgsmål:
Difference på klubtøj. Vi giver 50%
tilskud på klubtøj.
Er der markante ændringer fra
2018 til 2019, ja våbenkøb er kr.
60.000,- mindre i 2019.
Regnskab er godkendt.
4. Kontingent
Kontingent foreslås uændret.
Godkendt.
5. Indkomne forslag
Et forslag om ændring af afholdelse
tidspunkt for klubmesterskab. Forslag frafaldet, men bestyrelsen ser
på at ændre kalender.
6. Valg af formand
Formanden tager to år mere. Formanden er valgt.

8.Valg af suppleanter
Jeannette Frost og Michael Petersen
er genvalgt.
9.Valg af revisor
Sven Probst-Hansen er genvalgt.

11. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Jubilarerne, Stig Thorup 40 år.
Michael Prætorius 25 år.
Sven Probst-Hansen 25 År.

Formanden med en afsluttende bemærkning. 5 firmaarrangementer i
den kommende tid, hjælpere ønskes
gerne.
Dirigenten takker for god ro og orden.
Referent Michael Prætorius

