Nr. 2. april kvartal 2021

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

LUKKET – LUKKET – LUKKET

Vi har som bekendt ikke haft mulighed for at komme på skydebanen i
2021. Der er her sidst i marts måned ikke kommet meldinger om åbning
af indendørsidrætten, og kommunen har fortsat lukket Lyngby Idrætsby.
Efter sidste udmelding kan vi håbe på en åbning og første træning den
25. maj.
Følg med på vores hjemmeside og/eller Facebook, hvor de nyeste
meldinger vil fremgå.
Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte formanden.
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Bestyrelsen
Formand og geværterræn:
John Mortensen
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
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. 3/2021 er
torsdag den 15. juni 2021.

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
Det er desværre stadig en mærkelig
fornemmelse, som vi alle er kommet
i, og det bliver et lidt ”tyndt” blad,
som vi denne gang udgiver.
Der er dog sket lidt på skydebanen:
vi har fået rokeret rundt i vores
boksrum og opsat nogle gittervægge
med separat lås, så vi kan have
vores pistol- og geværvogne stående
frit. Der er indkøbt og samlet nogle
store reoler, så vi har bedre overblik
og plads til ammunition. Det kommer selvfølgelig ikke direkte til at
berøre jer skytter, men det bliver
lettere for bestyrelsen og ”kassepassere”, når der skal klargøres til en
klubaften.
Vores generalforsamling kunne ikke
afholdes pga. forsamlingsforbud og
lukning af Idrætsbyen. Vi forsøger
at afholde ny generalforsamling d.
31. maj kl. 19.00 i lok. 1/2.
Bestyrelsen har undersøgt mulighed for web-møde, men da der muligvis kan blive tale om afstemning
mm., som kræver dyre web løsninger og ændringer i love, vil vi ikke
foretage dette. Hvis vi stadig ikke får
mulighed for at mødes indendørs,
vil vi finde en løsning på et udendørs møde en lørdag eller søndag. I
kan se en ny indkaldelse på bagsiden af dette blad.
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Vi har desværre ikke haft mulighed
for at afholde konkurrencer, klubmesterskaber og firmaarrangementer som normalt. Det har bevirket
manglende indtægter, men vi kan
glæde os over, at vi har modtaget
støttekroner både fra foreningspuljen og fra Coronapulje for manglende indtægter i 2020. Vi har pt. en
ansøgning til behandling for manglende indtjening i Q1 2021.
Vi har rigtig mange nye, der er skrevet op til ”intro-skydning”. Vi håber,
at de kan komme i gang i maj og hen
over sommeren, hvis kommunen
giver tilladelse til åbning i sommermånederne.
Vi har desværre haft en stor tilbagegang af medlemmer, ligesom opkrævning af kontingent for 2021 har
krævet en ekstra arbejdsbyrde. Vi
har stadig mange, som ikke har tilmeldt sig BS (Betalingsservice), og
det koster foreningen mange gebyrer for at udsende opkrævninger
med posten.
Jeg håber, at vi snart kan melde lidt
positivt ud om åbningen af skydebanen og ser frem til, at vi alle kommer igennem denne Corona pandemi.
John

Gevær Terræn på KSC
Efter to aflyste skydninger i januar
og februar, fik vi endelig mulighed
for at skyde den 13. marts. Der var
hele tre skytter fra SKL, der deltog
(Kenneth Lagoni-Steen Lang-John)

Side 3
og det var med stor iver, at vi gik
rundt på banerne. Der var fem
stationer med afstande fra 75 til 300
meter og en skydetid på 45 sek. for
seks skud. Der blev skudt virkelig
flotte resultater og flere med ”fuldt
hus” – Kenneth og jeg fik 28 point
med et par kedelige missere. Det var
en dejlig kølig og hyggelig formiddag
på Kalvebod, og jeg håber, at alle
dem med et langdistance riffel vil
prøve banerne. SKL har også rifler,
der kan lånes, men det kræver lidt
våbenteknik, som skal indøves.

Der bliver to skydninger
til erstatning for de aflyste i januar og februar:
Lørdag d. 10. april og 15.
maj.
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Side 4

Skydekalender
Da vi slet ikke kender til mulighederne for at åbne skydebanen for diverse
intro/konkurrencer mm. er det med forbehold om nedenstående afvikles.

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Tirsdag d, 25/5
Mandag d. 31/5

Første træning: 25. maj på banerne i Idrætsbyen
– iht. restriktioner
kl. 19:30 Generalforsamling mødelokale 1 (med
forbehold)

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Søndag d. 25/4

Grovpistol kursus - Hanebjerg

Søndag d. 9/5
Søndag d. 16/5
Tirsdag d, 25/5

Pistolterræn kursus - Hanebjerg

Mandag d. 31/5

Første træning: 25. maj på banerne i Idrætsbyen
– iht. restriktioner
kl. 19:30 Generalforsamling mødelokale 1 (med
forbehold)
Der er IPSC konkurrencer – find dem på DSF.dk

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Lørdag d. 10/4
Lørdag d. 15/5
Mandag d. 31/5

Kalvebod
Kalvebod
kl. 19:30 Generalforsamling mødelokale 1 (med
forbehold)

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
Mandag d. 31/5

kl. 19:30 Generalforsamling mødelokale 1 (med
forbehold)
Følg med på nettet samt vores hjemmeside
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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Ny positivliste for rifler, der
anvendes under de tre
skytteorganisationer
De tre skytteorganisationer DGI
Skydning, Dansk Skytte Union og
Dansk Firmaidrætsforbund har i
tilknytning til de fælles retningslinjer for godkendelse af skydevåben
udarbejdet et tillæg ved en liste.
Listen beskriver dels de generelle
regler for rifler, der kan anvendes til
organisationernes skydeprogrammer, og som umiddelbart kan godkendes til en SKV-påtegning, og
dels lister de repeter/boltlås-rifler
(fabrikat/type/model – se billeder),
der efter en nærmere vurdering af
våbenudvalget tillige godkendes til
brug under organisationerne – selvom for det nogle af riffelversioners
vedkomne kan konflikte med enkelte punkter i de udgivne retningslinjer. Som et nyt tiltag er nu også
tilføjet låsestole, der kan anvendes
til Custom Made rifler, hvis man
ønsker det.
Tanken er, at når en riffel først er
optaget på listen, kan der efterfølgende gives en SKV-påtegning til
nye ansøgere uden yderligere sagsbehandling, hvis riflen søges til en
godkendt skydning under organisationerne i det omfang de anvendte
skydeprogrammer/-reglementer
tillader brugen af riflen.

Side 5
Ansøgning om at få en riffel
optaget på positivlisten
En skytte, der ønsker at anskaffe sig
en riffel til en SKV-påtegning, som
ikke er optaget på listen skal, som
det første søge om at få riflen optaget på listen. Først når ansøgningen er imødekommet, og riflen er
godkendt i det fælles våbenudvalg
samt fremgår af positivlisten, kan
der fremsendes ansøgning om en
SKV-påtegning.
Se positivlisten i dokumentet her
http://skytteunion.dk/wpcontent/uploads/2018/09/Positivliste-riffelSKV-220221.pdf
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Side 6

Hillerød 1. marts 2021

DIVISIONSTURNINERINGEN 25 meter 2021
Kom og oplev fællesskabet ved en holdturnering.
DGI Nordsjælland Skydning er vært for turneringen og indbyder alle
skytteforeninger i DGI Nordsjælland.
Der er mulighed for at tilmelde hold i følgende rækker:
Standard - Finpistol - Grovklasserne GP32, GPA, GR og GROV FRI
Et hold består af 4 skytter fra samme forening.
Har i lyst til at deltage i Divisionsskydningen, men kun mulighed for at stille med 2-3 skytter, er
i selvfølgelig også velkommen til at tilmelde hold.
SKYDEDAGE:
Skydehold mandag: Fin/Grov/Standard
skydehold søndag: Fin/Fin/Grov
To skydehold med Fin om søndagen, så flere hold kan komme med.
1. runde: mandag 10. og søndag 16. maj 2021
2. runde: søndag 30. og mandag 31. maj 2021
3. runde: søndag 13. og mandag 14. juni 2021
4. runde: torsdag 19. og søndag 22. august 2021 - NSM.
1.+2.+3. runde: søndag kl. 10:00 -13:30 og/eller mandage kl. 17:00 - 21:00.
4. runde (NSM): torsdag kl. 17:00 - 21:00 og søndag kl. 09:00 – 13:30
I år er der intet tilmeldingsgebyr til Divisionsturneringen.
Med dette initiativ håber vi at kickstarte skydningen, ovenpå en tid med corona.
Selvfølgelig er der konkurrencen i skydningen, men vi trænger også til at mødes igen.
Derfor opfordres til at medbringe madkurv, tæpper og lignende. Der er masser af plads, så det
sociale samvær også kan udfolde sig igen.
Håber rigtig mange skytteforeninger vil stille hold, således vi kan komme godt i gang med skydningen i 2021 og ikke mindst det sociale samvær os skytter imellem.
Online tilmelding på: www.dgi.dk/202118795002
Sidste tilmeldingsfrist er 25. april 2021
Plakat med datoer til ophæng i foreningen.
Se reglement for 25 meter divisionsskydning HER
Med venlig hilsen
DGI Nordsjælland Skydning
DGI Nordsjælland | Frederiksværksgade 16 | 3400 Hillerød | Tlf. 7940 4700 | www.dgi.dk/nordsjaelland
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SKYDNING
Hillerød 1. marts 2021

FREDERIKSBORGTURNERINGEN 2021
50 og 200 METER
DGI Nordsjælland Skydning inviterer alle skytteforeninger i DGI Nordsjælland til
deltagelse i Frederiksborgturneringen 2021 på 50m og 200m.
Turneringen afvikles således:
1. runde (50+200m)
mandag 3. maj + torsdag 6. maj + mandag 10. maj
2. runde (50+200m)
mandag 7. juni + torsdag 10. juni + mandag 14. juni
3. runde (50+200m)
mandag 9. august + torsdag 12. august + mandag 16. august
Finale 50m – BK og Junior
Finale 50m – Stilling, Åben og Senior

mandag 23. august
torsdag 26. august

Alle skydninger afvikles på Hanebjerg Skyttecenter med start kl. 18:00. Sidste skud skal være
skudt inden 21:00. Det er valgfrit om man vil skyde mandag eller torsdag, og holdene skal kun
skyde samlet i finalerunderne.
Finalevinderne på 50m og det 200m hold der har skudt det bedste sammenlagte resultat i de 3
runder bliver DGI Nordsjællands repræsentanter ved Danmarksmesterskaberne i Vingsted.
Tilmeldingen sker på følgende link:
50m: www.dgi.dk/202118765004
200m: www.dgi.dk/202118775003
I år er der intet tilmeldingsgebyr til holdturneringen.
Med dette initiativ håber vi at kickstarte skydningen, ovenpå en tid med corona.
Selvfølgelig er der konkurrencen i skydningen, men vi trænger også til at mødes igen.
Derfor opfordres til at medbringe madkurv, tæpper og lignende. Der er masser af plads, så det
sociale samvær også kan udfolde sig igen.
Håber rigtig mange skytteforeninger vil stille hold, således vi kan komme godt i gang med
skydningen i 2021 og ikke mindst det sociale samvær os skytter imellem.
Sidste tilmeldingsfrist er 25. april 2021
50 meter reglement
200 meter reglement
Datoplan til ophæng i foreningen
Turneringsansvarlig: DGI Nordsjælland Skydning
Med venlig hilsen
DGI Nordsjælland Skydning
DGI Nordsjælland | Frederiksværksgade 16 | 3400 Hillerød | Tlf. 7940 4700 | www.dgi.dk/nordsjaelland
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NY - Indkaldelse til generalforsamling
Mandag d. 31. maj 2021 kl. 19.00 med forbehold
for restriktioner
Lyngby Idrætsby, Mødelokale 1
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Kontingent
Indkomne forslag
Valg af kasserer
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Henrik Bech
og Michael Prætorius
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde inden d. 10. maj 2021.
NB!
Foreningen vil efter generalforsamlingen byde på to
stk. smørrebrød og en øl/vand - gratis.
Men det er kun dem som har tilmeldt sig til formanden senest d. 25. maj 2021.

