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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Et sommerblad
Dette er et rigtigt sommerblad uden mange artikler – men
med en fyldig kalender, resultater fra forårets og
forsommerens skydninger og
mesterskaber.

Sikkerhed
Vi bringer et uddrag fra De Danske Skytteforeningers
sikkerhedsfolder. Sikkerhed er vigtigt – og selvom vi alle
kender den og tænker på sikkerhed – er det altid godt at
få det frisket op. Læs side 6.

Skytten nr. 3, juli kvartal 2006

Bestyrelsen

Side 2

Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby udkommer 4 gange om
året i 175 eksemplarer.

Deadline for nr. 4/2006 er
tirsdag den 12. september 2006.

God sommer
Sommeren er over os med dejligt
solskin og alle er nok klar til at
nyde livet og lade op, efter en langt
og kold vinter og forår. Der har
været lidt mulighed for at skyde på
Hanebjerg og en enkelt geværterrænskydning har vi deltaget i. Pistolskytter har haft bedre mulighed
for at skyde terræn, som I kan se
andet sted i bladet.
Banerne på Lyngby stadion er klar
til at blive revet ned og vi skal nok
snart bruge nogle hænder. Sven
Probst har målt og tegnet, så nu
skal vi i gang. – men det hører du
nærmere om.
Jeg vil ønske alle skytterne en
rigtig god sommer.
John Mortensen

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

www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby

Her finder du også en elektronisk
udgave af bladet. Ofte er det tilgængeligt en uge før du har bladet i
posten.

Amtsmesterskab
på Hanebjerg
Alle skytter opfordres til at deltage i
Amtsmesterskabet på Hanebjerg d.
24.-26. august. Vi skal vise flaget
og det gælder både pistol og
geværskytter.
- se nu at komme af sted.
John Mortensen
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Våbeneftersyn Gevær
Eftersyn af alle vores geværer forløb fint på Lyngby stadion. Der var
som sædvanlig 2-3 skytter, der ikke havde læst bladet, om mødepligt. Jeg håber at de har dårlig
samvittighed.
Det var også sidste gang af vores
egen våbenkontrollant, Steen Carlsen, var dommer. Han er gået på
efterløn og vil en stor del af tiden
fremover være i sit hus i Sverige.
Formanden takkede ham og foreningen kvitterede for mange års
kontrol med lidt god rødvin.

Side 3

15m
Klubmesterskab for gevær
Vi afviklede vore KM skydninger
over 2 skydedage i april måned, og
den sidste skydedag delte vi
præmier ud til de vindende skytter.
Kl.
1.
2.
3.

BK
Mikkel Gormsen
Simon Maillard
Andreas Nielsen

196p
192p
184p

Senior
1. Jesper Strømstad
2. Christian Maillard
3. John Mortensen

179p
160p
154p

Vet.
1. Jørn Snoghdal
2. Kjeld Jørgensen

184p
183p

Vi havde også en lille skægskydning (10 skud til skjult skive), her
var det Simon, Christian og Mikkel
der løb med præmierne. Håber at I
får en god sommer.
Vi ses!
Kjeld

John Mortensen

Husk at betale dit
kontingent.
Og husk, at kun
aktive og betalende
skytter kan
opretholde
våbentilladelse.
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen)
Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00
Sommerferie – starter igen til oktober
Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30
Sommerferie – starter igen til oktober
Pistol (Leder: Ernst Karlskov) og Pistol-Terræn (Leder: Teddy Dahl)
Juli og august
Sommerferie på stadion
Lø-Sø d. 19-20/8 DM – pistolterræn – DDS - Karup
To-Lø d. 24-26/8 25m Amtsmesterskab - Hanebjerg
Lørdag d. 2/9
Terræn – Klintholm, Hesselager
Fr-Sø d. 8-10/9
DDS – DM 25 m - Vingsted
Fr-Sø d. 15-17/9
Fr-Lø d. 29-30/9 Natskydning terræn – Sverige.
+ Sø d. 1/10
Søndag d. 15/10 FAS – Pistolterræn - Hanebjerg
Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk)
Lø-Sø d. 19-20/8 DM – geværterræn – DDS - Boris
Søndag d. 24/9
Grevinde Danner skydning – FAS - Jægerspris
Langdistance (Leder: Henrik Kirkebæk)
Juli
Der er ingen træning på Hanebjerg
August
Starter træningen igen – NB husk, at træningen
fremover er om tirsdagen og IKKE om torsdagen.
On+Lø+Sø
50, 200 og 200 m Nordisk samt sekund –
9+12+13/8
Saxegaardstævnet - Saxegaard
Torsdag d. 10/8
300m aftenstævne - Hanebjerg
To-Lø d. 24-26/8 25, 50, 200 & 300 m Amtsmesterskab - Hanebjerg
Torsdag d. 7/9
300m aftenstævne - Hanebjerg
Fr-Sø d. 8-10/9
DM 50, 200 og 300m BK &JUN - Vingsted
Fr-Sø d. 15-17/9 DM 50, 200 og 300m Senior - Vingsted
Der kommer en – muligvis 2 terrænskydninger i efteråret, herom senere.
Angående 200m træning, så er der mulighed for at skyde med foreningens
gevær. Alle er velkomne
- ring til Henrik Kirkebæk (39 62 65 81) når vi når der til.
Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse:
http://www.faskyt.dk/kalender/kalender.htm På http://www.skytten.dk
er der også en landsdækkende aktivitetskalender.
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15m Amtsmesterskab
for gevær
SKL deltog med 6 skytter fordelt
over 3 klasser. Der blev skudt
pæne resultater, uden dog at nogle kom helt til tops. Det kommer
sikkert ved en intensiv træning.
Kl. BK 3
Nr.4 Simon Maillard 193-193=386/6
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Kl.V2 luft
Nr.6 Kjeld Jørgensen 189/2
Kjeld

Geværterræn - resultater
En lille flok på 4 skytter tog til
Jægerspris:

Kl. BK 4
Nr.5 Mikkel Gormsen 190-187=377/4

Klasse I
Søren Tolstrup
John Mortensen
Michael Prætorius

Træffere
35
21
20

Kl.v2
Nr.3 Willy Trebbien

Klasse V
Henrik Kirkebæk

29

191-191=382/6

Kl. 3 luft
Nr.3 John Mortensen 144

Henrik Kirkebæk
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Hvor er alle henne?

Hvad skal du som skytte overholde?

Hvor er alle henne, vi frivillige
bruger en masse timer på, at I
skal kunne dyrke jeres interesse
skydningen, men det fortsætter
ikke, for hvis ikke I gider gå til
skydning er det jo ikke nødvendigt, at vi kommer 2 instruktører
og en til at passe kassen, vi har
åben fra kl. 19 til 22-23, det laver
vi jo nok om så der er åbent fra kl.
19.30 til 20.30 for flere kommer
der ikke. Vi sidder næsten alene
de sidste par timer.

I denne folder er nævnt de sikkerhedsbestemmelser som Skytten
skal overholde ved skydninger i
De Danske Skytteforeninger.
Skytten skal altid være opmærksom på disse regler, og altid behandle både våben og ammunition med respekt, for ikke at skabe unødig fare for egen og andres
sikkerhed.

Der er et par enkelte trofaste skytter, som kommer hver tirsdag, vi
har forlænget sommerferien en
måned, for sidste år kom der kun
4 personer i hele august. Vi sidder
jo trofast 3 mennesker og holder
åbent for jeres skyld, så se at få
fingeren ud, og kom ned til os om
tirsdagen, ja for den sags skyld
også om torsdagen der kommer
heller ikke for mange, det er
meget ærgerligt, at vi frivillige ikke
bliver taget seriøst nok og I bare
tænker vi betaler jo for det.
Vi får jo ikke noget for det, så hvis
I stadig vil, at vi skal komme og
sørge for, at der er åbent med erfarne instruktører og andre medhjælper - så må I se at komme
ned til os.
Ernst

Lidt om sikkerhed
(taget fra DDS’s sikkerhedsfolder)

Følgende bestemmelser
skal altid overholdes
Før skydning skal skytten kontrollere:
– at våbnet er funktionsdygtigt,
– at løbet er rent og uden
hindring for projektilet,
– at ammunitionen er af korrekt
type og er ubeskadiget og ren.
 Der må først lades og skydes,
når der gives tilladelse til det.
 Når der lades/aflades, og mens
våbnet er ladt, skal skytten være på standpladsen, og piben
skal pege mod skiverne.
 Såfremt et ladt våben lægges fra
sig på standpladsen, uden at
man berører våbnet, ved f.eks.
skiveskift eller anden aktivitet
skal bundstykket/låsen åbnes
og anbringes i bageste stilling og
tromlen på revolveren skal være
slået ud.
 Når skydningen er færdig, skal
skytten og banekommandøren
kontrollere, at våbnet ikke er
ladt, og at der ikke er patroner i
kammeret, magasinet eller
tromlen. Kontrollen gennemføres inden skytten forlader
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standpladsen, hvad enten skytten har sit våben med, eller det
midlertidigt efterlades på
standpladsen.
 Når skytten modtager et våben,
skal vedkommende kontrollere,
at det ikke er ladt, og at løbet er
rent og uden hindring for projektilet. Dette gælder også, når
man låner et våben, får et våben
tilbage eller igen tager sit våben,
efter at man har været væk fra
det.
 Sigt aldrig mod andre! Sigte- og
aftræksøvelser må aldrig være
til gene for omgivelserne. Dette
gælder også for luftvåben.
 Våben skal altid være i kuffert
eller foderal, når de transporteres uden for skydebanen. Våben
må ikke transporteres i sideeller skulderhylster på kroppen.
 På skydebanen bæres våbnet
med mundingen opad, hvis det
ikke bæres i kuffert eller foderal.
 Man skal kunne se, at våbnet er
tomt ved at låsen er i bageste
stilling eller taget ud og at tromlen på revolvere er slået ud.
 Er der personer i fareområdet,
skal våbnet være afladt, og skytten må ikke røre det, før banekommandøren giver tilladelse
hertil.
 Såfremt en skytte får klikkere
eller andet defekt ammunition,
skal dette afleveres til skydelederen, banekommandøren eller stationschefen og må ikke efterlades på standpladsen eller
smides bort.
 Skytten skal ubetinget adlyde
den ansvarlige leders
anvisninger og ordrer.
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 Er skytten alene på skydebanen, er skytten selv ansvarlig for
skydningens korrekte gennemførelse efter disse sikkerhedsbestemmelser og instruksen for
den pågældende skydebane.
 Det er enhver skyttes pligt
straks at gribe ind over for brud
eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne.

For terrænskydning gælder
desuden
 Ingen skytte må forlade sin
standplads, før stationschefen
eller dennes hjælper har kontrolleret, at våbnet er afladt og
tomt for patroner og at magasin
/tromle ligeledes er uden
patroner.
 Under kontrollen skal piben
pege mod skiverne.
 Patroner, der tabes under ladning eller afladning, må først
opsamles efter tilladelse fra
stationschefen.
 Enhver, der konstaterer, at der
dukker personer op i fareområdet, eller ser, at der vinkes
med et markørflag, skal straks
råbe: “Stands skydningen”.
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FREDERIKSBORG AMTS
SKYTTEFORENINGER
INDBYDELSE TIL 25, 50, 200, og 300 meter

AMTSSKYDNING 2006
Individuel
Torsdag 24., fredag 25. & lørdag 26. august.
Mulighed for overnatning på camping eller lejrskole.
Skydninger afvikles på: HANEBJERG SKYTTECENTER
Hanebjergvej 6, Nr. Herlev, 3400 Hillerød, tlf. 48 27 82 56.
Skydningerne omfatter individuelle mesterskaber på alle afstande.
Skydningerne afvikles efter gældende bestemmelser jf. SKYTTEBOGEN.

