Nr. 3. Juli kvartal 2007

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

DDS ØST terræn samler mange skytter. SKL
bidrog med 4 mand.

Pistol på stadion starter igen efter
sommerferien – tirsdag den 4/9-2007 kl. 19.
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Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året i 175 eksemplarer.

Deadline for nr. 4/2007 er
onsdag den 12. september 2007.

Formandens sommerhilsen
Sæsonen på Lyngby stadion har
som bekendt været en rodet affære,
med ombygning af 15 meter banen
og opsætning af ventilationskanal
på 25/50 meter. Det har givet en
del mindre aktivitet end vi havde
forventet og det var meget få, der
kom på banerne i forårs månederne. Alt er på plads nu og jeg
håber, at I vil komme frem igen,
når der startes op på pistol efter
august.
Der har været en rimelig tilslutning
til pistol- og geværterræn skydningerne og der er hentet flere præmier hjem. Det er den faste trup
der stadig dyrker naturen og terrænskydningskunsten. På pistol er
der også kommet et par nye og det
er jo glædeligt.

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.

Vi har fået et par medlemmer, der
ønsker at skyde med en anden type
kraftige luftrifler, men da skydeprogrammerne ikke er godkendt af De
Danske Skytteforeninger, kan vi
ikke tilbyde at skyde på vores
baner på stadion, fordi vores forsikring kun dækker godkendte programmer og våben.
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Vi har et ønske fra flere pistolskytter om indkøb af et par 9 mm Pistoler. Vi har på sidste bestyrelsesmøde aftalt, at der indhentes lidt
priser og det forventes, at de er
indkøbt til starten på efterårssæsonen.
Jeg vil ønske alle medlemmer og
deres familie en rigtig god sommer.
John Mortensen

Pistolstart på stadion efter
ferien: 4/9-2007 kl. 19
Vores pokaler er på vej. Vi har
skiftet leverandør – og det har taget
tid. Men nu er det ganske vist – vi
får dem snart, så dem, der har
fortjent dem også har noget at vise
frem.
I efteråret vil vi også gøre vores
forening mere synlig og spændende
med bl.a. mere FUN-skydning – så
det skal nok blive et spændende
halvår.
Skoleskydning … I år er det med
gevær og ikke pistol.
Grundet den store tilmelding og
succes vi har haft i de senere år –
har DDS indført en regel om, at der
maksimalt må deltage 75 fra samme forening. På gevær er der ikke
samme begrænsning – så frem for
at skulle til at vælge hvem, der kan
være med, har vi i stedet skiftet
våben.
Samtidig får vi også sat lidt fokus
på vores gevær salon. Vi tager fat i
skolerne og inviterer alle 5. klasserne – og får vi ligeså mange som
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tidligere, skal vi være klar til det
store rykind.
Så kan du hjælpe til i dagtimerne
så skynd dig at melde dig til Ernst
– som endnu engang har tilbudt at
trække det store læs – men han
kan ikke gøre det alene.
Ernst + redaktionen

Klubmesterskab
– Gevær salon
Vi var en lille skare der på sæsonens sidste skydedag skød klubmesterskab på de nyrenoverede
15m baner. Vi skød i 2 klasser med
følgende resultater:
Senior:
Nr. 1 Jesper
190
2 Kjeld
186
3 John
183/2
Villy
183/0
Michael 182
Per
180
Christian 174
Snogdahl 164
Ung:
Nr. 1 Mikkel
2 Simon
3 Thor

194
187
175

Vi håber, at der kommer endnu
flere i næste sæson, og hvem ved
om skoleskydningerne ikke giver
nogle nye medlemmer.
Keld
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen)
Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00
Sommerpause – vi starter igen i oktober
Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30
Sommerpause – vi starter igen i oktober
Pistol (Leder: Ernst Karlskov) og Pistol-Terræn (Leder: Teddy Dahl)
Fredag d. 30/6 – Sommerstævne på Hanebjerg. Der er mulighed for alle
Lørdag d. 7 /7
former for geværskydning 50 meter til 300 meter samt
pistolskydning på 25 meter i alle discipliner og klasser.
Søndag d. 1/7
Nåleskydning i alle klasser på Hanebjerg
Onsdag d. 1/8
Terræn – Klintholm Fyn
Fredag d. 10/8
25m Skallebøllestævne - Odense Amt.
To-Lø d. 23-25/8 25 m. Amtsmesterskab - Hanebjerg
Fr-Sø d. 14-16/9 DM 25 m. ungdom - Vingsted
Lørdag d. 22/9
DM terræn -Kulsbjerg
Fr-Sø d. 28-30/9 DM 25 m. Senior - Vingsted
Søndag d. 30/9
Terræn - Tubæk
Fr-Sø d. 5-7/10
Sverige Natskydning Terræn Lönsboda
Lørdag d. 6/10
Projekt Pistol Landssamling DDS - Skallebøllecenter
Fredag d. 12/10 Pistolterrænkursus DDS - Tubæk
Søndag d. 14/10 Terræn – Hanebjerg
Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk)
Fredag d. 30/6 – Sommerstævne på Hanebjerg. Der er mulighed for alle
Lørdag d. 7 /7
former for geværskydning 50 meter til 300 meter samt
pistolskydning på 25 meter i alle dicipliner og klasser.
Søndag d. 30/9
Grevinde danner - Jægerspris
Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk)
Fredag d. 30/6 – Sommerstævne på Hanebjerg. Der er mulighed for alle
Lørdag d. 7 /7
former for geværskydning 50 meter til 300 meter samt
pistolskydning på 25 meter i alle dicipliner og klasser.
Torsdag d. 9/8
Aftenstævne – 300m Hanebjerg
Torsdag d. 23/8
Aftenstævne – 300m Hanebjerg
To-Lø d. 23-25/8 50,200 & 300 m Amtsmesterskab - Hanebjerg
Hanebjerg centret er lukket i juli og starter op igen i august. Til skytterne
og især de unge: Jeg har foreningens riffel til udlåns samt patroner til salg,
og vi skyder om tirsdagen. Jeg træffes på 39 62 65 81. Ring helst dagen
før. MVH Henrik Kirkebæk
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Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse:
http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm (NY)
eller på http://www.skytten.dk/ - en landsdækkende aktivitetskalender.

Kontingent !!!
Vi har desværre en del medlemmer, der ikke har opdaget, at
der var et girokort med bladet i januar. Vi vedlægger et nyt
girokort med et rykkergebyr på 50,- kr.
Det bedes betalt omgående – de skytter, der har våben og
ikke har betalt inden d. 1. august, vil få et brev om at
aflevere våben via politiets hjælp.
- se nu at få det i orden.
Kassereren og formanden
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Skydebanen på stadion
Efter en lang pause for skydningen på 15 meter banen, er den
”næsten” færdig.

Vi har knoklet med mange af
opgaverne selv, og der er ydet en
stor indsats fra personalet på
stadion, for at få banen færdig.

Vi har desværre ikke fået særlig
meget hjælp fra de andre brugere
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af banerne, men der er ydet en
stor indsats fra den lille ”hårde”
kerne. Det er rigtig flot, at I har
haft ”gå-på-mod” i så mange
måneder, som der desværre er
gået fra vi gik i gang i december til
nu. Der er endnu et par små ting,
som skal males og justeres, men
det må vi se om vi kan mødes hen
over sommeren og få det gjort
færdig.
Som I kan se på billederne er der
10 baner og man kan fra opholdslokalet følge med i aktiviteterne på
banen gennem to vinduer.
John Mortensen

Pistolterræn
Pistolterræn har haft en fin sæson
indtil dato. Vi indledte vanen tro
på Hanebjerg. Her stillede vi med
7 skytter. Jørgen Clemens blev nr.
3 i kl. Vet.
I strålende sol fra en skyfri himmel tog vi til Kalvebod d. 15. april
til terræn Øst. 5 skytter til cal.22
lørdag og en skytte til grov søndag. Disse skydninger gik rigtig
godt. På amtsholdet DDS Nordsjælland blev vi nr. 2. Jørgen og
Teddy var på holdet. DDS Nordsjælland 2 blev nr.3 med Ernst og
Osvald på holdet. Individuelt blev
Ernst nr.1 i sekundskydning og
Osvald nr. 4. Dette betød at amtsholdet i sekund blev nr.1 med
Ernst og Osvald på holdet.
I pistolterræn kl.3 blev Erkki nr.
3.
Omsat i metaller skulle høsten for
SKL være: 3 guldmedaljer, 2 til
Ernst og en til Osvald. 2 sølv-
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medaljer, 1 til Jørgen og en til
Teddy. 2 bronze, en til Ernst og en
til Osvald. Jo det var sjovt at
skyde Øst.
22. april var vi 8 skytter der tog til
Kulsbjerg. Her kom vi mærkeligt
nok ikke hjem med noget.
Til Kulsbjerg 13. maj tilmeldte vi 6
skytter, men dette stævne blev
aflyst og flyttet til 24. juni. Søndag
d.17. juni var vi 7 skytter i
Tubæk, her blev Christian Ditlev
nr. 3 i kl. 2. Til det afsluttende
stævne inden ferien skyder vi på
Kulsbjerg 6 skytter d. 24. juni.
Teddy

Geværterræn
Terrænskydning
Jægerspris

–

Øst

stævne

En lille flok tog af sted til Jægerspris 3 mand og Søren Tolstrup fra
Jylland. En vigtig ting skal nævnes, nemlig at ruten var lagt således at vi kunne køre rundt i
egen bil. Vejret var med os, mere
kan man ikke forlange. Resultaterne blev som følger:
Klasse I
Søren Tolstrup
Klasse II
John A. Mortensen
Michael Prætorius
Klasse Vet.
Henrik Kirkebæk

37/10
32/9
16/7
36/10

Henrik Kirkebæk

Klubmesterskab
15 luftpistol 2007
Christian blev klubmester
Teddy blev klassemester.
KL.3. Christian Ditlev
KL.2. Claus Madsen
KL.4. Erkki Søndergaard
KL.4. Michael Bjarup

og

262p
260p
237p
196p

KL.V. Teddy Dahl
262p
KL.V. Sven Probst-Hansen 241p
KL.V. Teddy Sørensen
230p
Ernst Karlskov

Klubmesterskab
15 std. pistol 2007
Kenneth blev klubmester – Ernst
og Steen blev klassemestre.
KL.3. Kenneth Kristensen265p
KL.3. Christian Ditlev
255p
KL.3. Daniel E. Nielsen
254p
KL.4. William Nielsen
234p
KL.4. Carsten Sørensen
233p
KL.4. Erkki Søndergaard 223p
KL.4. Vivica Twellmann Zara203p
Vet. Ernst Karlskov
Vet. Teddy Dahl
Vet. Teddy Sørensen

252p
248p
190p

Åben Steen Aabech
274p
Åben Richard Güllendorff 262p
Åben Allan Paludan Andersen 253p
Åben Michael Bjarup
241p
Ernst Karlskov
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DDS NORDSJÆLLAND
Indbyder til

SOMMERSTÆVNE 2007
på Hanebjerg Skyttecenter

FOR HELE FAMILIEN
30. juni til 7. juli - Skydning hele ugen
Mulighed for camping
FÆLLES GRILLAFTEN LØRDAG 30. JUNI & LØRDAG 7. JULI

Tilmelding:
DDS Nordsjællands aktiviteter på www.skydetid.dk fra 1. maj kl. 10
DDS Nordsjælland, Helsingørsgade 52A, 3400 Hillerød
Tlf: 79 40 47 00 fax 79 40 47 01,
e-mail: kontor@dds-nordsjaelland.dk
Eller på stævnekontoret under stævnet.
Værløse Skf., tim@dds-nordsjaelland.dk
Forsvarets IF Nyholm, kristen@dds-nordsjaelland.dk
Stævneadr.:
Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, Nr. Herlev, 3400 Hillerød,
tlf. 48 27 82 56,
e-mail kontor@hanebjergskyttecenter.dk
Indskud:
Alle skydninger:
BK & JUN 30 kr.
Øvrige 50 kr.
Mesterskab 15 kr.
Margrethekædeskydning 150 kr.
Hold 50 kr.
Ungdomslejr JUN/UNG 300 kr.
Kursus pistol/gevær 4/7 og 5/7 fra kl. 9-14 (mandag og tirsdag)
Pris: 100 kr. pr. kursus (dag)

