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Bestyrelsen 
 

 
 

 

 

Hjemmeside. 
Hvis du har mulighed for at komme på 
internettet kan du se SKL’s hjemmeside: 

www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby 
 

Bladet – Skytten 
Medlemsblad for Skyttelauget Kong-

ens Lyngby udkommer 4 gange om 
året i 175 eksemplarer. 

Deadline for nr. 4/2005 er 

tirsdag den 13. september 2005.  
 
 

God sommer 

 
Efter et meget koldt forår og lidt 
ringe aktivitet i alle afdelinger, ser 
sommeren endelig ud til at få fat i 
lille Danmark. 
 
Der er også mulighed for at tage ud 
at skyde på Hanebjerg fra d. 2.-10. 
juli hvor der er alle mulige gode 
konkurrencer som du kan deltage 
i: 
 
Fredag d. 8. juli er der Hanebjeg-
stævne hvor man kan skyde 25 
meter standard- og finpistol kl. 16 
& 18, 50-200-300 meter kl. 16-21 
og 300 meter nordisk kl. 19. 
 
Lørdag d. 9. juli skydes standard- 
og finpistol kl. 10, 12, og 14, 50-
200-300 meter kl. 10-15 og 300 
meter nordisk kl. 13. Aftenen 
afsluttes med grill og fest. Søndag 
skydes finaler på gevær. 
 
Jeg ønske alle skytter og deres 
familier en rigtig god sommer hvor 
vi forhåbentlig kan ”lade op” til 
mange skydninger i efteråret. 
 

John Mortensen 

 

 

http://www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby
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Klubmesterskab 2005 
 
Efter en slutspurt i 15m gevær blev 
resultaterne som følger: 
 
KL.BK 3 
Simon Maillard    188/1 
 
KL.BK 4 
Nicklas Granjean   190/1 
Mads Dønkjær    190/0 
Simon Raudow    189/2 
Hans K. Eriksen    187/0 
Rasmus Ekstrand   187/0 
Nicklas Wendelbo   184/0 
Alexand T.D. Jensen  182/0 
Emil Gregersen    181/2 
 
KL.4 
Christian Maillard   165/0 
Asger S. Pedersen   156/0 
 

Keld Jørgensen 

 
RASERENDE KUGLEBANE 
 
Under turen til Kulsbjerg drøftede 
vi vore skydeteknikker. Her specielt 
hvordan vi takler afstande og sigte. 
Der er vistnok ret mange skytter 
der sigter lige på. Og de kloge (ha-
ha) sigter i bunden af skiven. 
 
Da en kuglebane jo som bekendt 
ikke er en lige streg i luften, men 
en kurve, så kan man udnytte 
dette faktum ved at sigte lavt på 
indskydningen, og kuglen vil så 
udover indskydningsafstanden løfte 
sig mere eller mindre, afhængigt af 
overslagets størrelse. Og ved øget 

afstand er der ofte større skiver, så 
man rammer stadigvæk med sit 
indskydningssigte. 
 
Først omkring 50 meter skal man 
begynde at løfte sigtet. 
 
Teknikken hedder raserende kugle-
bane og er en stor fordel fordi 
skiven altid er større at sigte efter. 
 
Interesserede er velkomne at drøfte 
denne specialitet med mig, hvis det 
ønskes. 

Jørgen 

 
Terrænskydning 
 
Vi var 2 mand til Øst Stævne 
KL1: Søren Tolstrup: 40/10 
KL V: Henrik Kirkebæk: 35/10 
 

Henrik Kirkebæk 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBH 
HJEMMEHJÆLPSSERVICE A/S 
 

- DERES TILFREDSHED VORES STYRKE - 
 

♥ Hjemmehjælpsservice til 

ældre og handicappede 

♥ Hjemmeservice 

♥ Døgnpleje 

♥ Kommunale opgaver (fritvalgsordning) 

 

45 93 37 19 
Klampenborgvej 248, 1 – Kgs. Lyngby 

 

www.pbh.dk 
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen) 

Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00 

 Sommerferie 

Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30 

 Sommerferie 
 

Pistol (Leder: Ernst Karlskov) og Pistol-Terræn (Leder: Teddy Dahl) 

Lø-Sø d. 2-10/7 Sommerstævne – alle slags skydninger - Hanebjerg 

Lø-Sø d. 6-7/8 25-50 m Værløse open - Hanebjerg 
To-Lø d.25-27/8 25 m Amtsmesterskab - Hanebjerg 
 

Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Søndag d. 28/8 Hvis arrangør kan findes 
Søndag d. 11/9 Hvis arrangør kan findes 

Søndag d. 25/9 Hvis arrangør kan findes 
Søndag d. 2/10 Hvis arrangør kan findes 

 
 

Langdistance (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Lø-Sø d. 2-10/7 Sommerstævne på Hanebjerg. Der skydes i alle 
discipliner. Man kan bare køre der op og indskrive sig.  

Torsdag d. 11/8 300 m aftenstævne - Hanebjerg 

Ma+On+Lø den 
15+17+20/8 

50, 200 og 300m nordiske – Saxegård 

To-Lø d. 25-27/8 50, 200 og 300m Amtsmesterskab - Hanebjerg 

Torsdag d. 8/9 300 m aftenstævne - Hanebjerg 
Sæsonen er jo godt i gang på Hanebjerg 50-200m. Vi træner hver torsdag 
fra kl. 18, hvor jeg er tilstede med patroner og låneriffel. Ring gerne til mig 
på 39 62 65 81. MVH Henrik Kirkebæk 
 

Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse: 
http://www.faskyt.dk/kalender/kalender.htm 

 



Skytten nr. 3, juli kvartal 2005   Side 5 

 

 
 

 

 
DRILLEPINDEN EN SUCCES 
 
Vor nyudviklede sikkerhedspløk, 
som jeg tog mig den frihed at kalde 
Drillepinden- til ærgrelse for visse 
personer oppe i hierarkiet, har vist 
sig at være en god og stabil dims. 
Som bekendt er det et krav, at den 
sidder i våbnet stort set altid. Godt 
nok, men når ingen kontrollerer 
denne pligt virker det i høj grad 
bekymrende. Jeg har i år deltaget i 
5 terrænskydninger og intetsteds 
er den blevet kontrolleret. Det er 
latterligt. 
 

Jørgen Clemens 
 
 

 
Amtsmesterskab 
 
2 skytter fra SKL drog til Ålholm-
skolen for at deltage i dette årlige 
mesterskab. Der var 4 deltagere i 
kl. V2 og SKL skytterne var ikke 
blandt de 2 første, men vi deltog. 

Keld 
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Pistol Øst på Kulsbjerg 

 

 
FOTO:Kulsbjerg i april- drengene 
på bjergbestigning 
 
Igen var vi en tur på Kulsbjerg, 
som i mine øjne  nok er det smuk-
keste terræn vi har her i landet til 
terrænskydning. 
 
Det var lige ved at glippe, for ´man` 
havde meddelt, at skydningen var 
om søndagen alene, og havde der-
for arrangeret kørsel til søndag. 
Men via debatforum fredag aften 
sent opdagede jeg, at vi skulle 
skyde lørdag fordi vi kun skyder 
kaliber.22. 
 

Desværre måtte Sven Probst melde 
fra så kun Teddy, (klubbens chef-
instruktør i pistol), og jeg sagde 
hunden tog af sted. Den dårlige 
timing tilskriver jeg mit ret be-
skedne resultat, for jeg tabte 3-4 
skiver i terrænskydningen, som 
burde have været ramt. 
 
En skytte skal have tid til at ind-
stille sit system på en stor konkur-
rence, men det må så være gamle 
vaner og rutiner der tog over og 
hjalp mig igennem. 
 
Den tredje mand var Per C. fra 
Ramløse og vi tre dannede dermed 
Frederiksborg Amts vet.hold. 
 
Vi sluttede med en 4´plads, og det 
var faktisk en grad ringere end 
vet.holdet plejer. 
 
Men så i vor paradedisciplin Se-
kundskydningen gik det bedre tør 
jeg nok sige. 
 
Holdet fik guld og jeg fik individuelt 
sølv. 
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At denne konkurrence er ret skrap 
ses ved at hele holdet kun var .83 
sekunder foran sølvholdet. 
 
Selv har jeg haft en dårlig vane i 
sekund, nemlig at satse for hårdt, 
og det har betydet, at jeg ofte har 
smidt en skive og dermed er røget 
ned ad listen. Hver misset skive 
koster 2 strafsekunder. 
 
Nu skød jeg de 5 skiver på 5,03 
sek., og Teddy brugte 5,94 sek. 
 
Og vi minder om, at der kun gives 
ét forsøg, også selvom våbnet har 
funktioneringsfejl. 
 
Endeligt til sammenligning skød 
dagens hurtigste Veteran på 4,92 
sek. 
 
For mig var dagen ret speciel, idet 
her bestod det nyrenoverede se-
kundanlæg sin officielle prøve, for 
jeg har haft begge DDS sekund-
anlæg hele vinteren til opdatering  
og det ene blev forsynet med diode-
lys, og endelig skulle mine nyud-
viklede projektilstoppere vise, hvad 
de duede til. 
 
Batterierne klarer nu let en hel dag 
uden udskiftning, og skytterne får 
med sikkerhed alle træffere og ikke 
flere. 
Disse vandfaste kasser er fyldt med 
halvhårde plastplader som er 
adskilt med skumgummi, de har 
derfor en meget lang levetid og kan 
let flyttes og få udskiftet indmaden 
efterhånden. 

Jørgen Clemens 
 

Pistol Øst Kulsbjerg 
ved Vordingborg 
 
Terræn  
Jørgen  nr 11 
Teddy  nr 16 
  
Hold  nr 4 
  
Sekund individuelt 
Jørgen  sølv 
Teddy  nr 15 
  
Og holdet fik guld i amtskonkur-
rencen. 
  
Ikk så ring`vel? 
  
Hilsen 
  

Jørgen 

 

Det ville være så dejligt med 
lidt ro på skydebanen! 
 
Til mesterskabet på pistol i foråret 
oplevede jeg for første gang, hvad 
koncentration virkelig betyder. For 
en gang skyld skød jeg bedre end 
jeg plejede – FEDT og så til klub-
mesterskabet. På sidste skive satte 
jeg så 10 points til ØV – der var så 
meget støj, at jeg mistede koncen-
trationen. 
 
Jeg ville ønske, at man både tænk-
te på de nye og de unge som kræ-
ver coaching, men også de gamle – 
der har brug for ro på skydebanen 
til at blive bedre. 
 
På forhånd tak! 

John Ingor 



Skytten nr. 3, juli kvartal 2005   Side 8 

 

Våbeneftersyn 
 
I sidste år var det i september – hvornår det bliver i år, vides 
endnu ikke. 
 
Men det er jo ikke kun våbenet der skal være i orden – det skal 
indsatsen også være. 
 
Så start sæsonen efter sommerferien godt – og kom til træning 

på stadion og på Hanebjerg, så du har indsatsen på plads – når 
våbeneftersynet kommer. 
 

 
 
Ernst og Teddy kontrollerer pistoler grundigt ved sidste års 

våbeneftersyn på pistol. 


