
 

 

 
 

Guld til formanden!  
Her ses John sammen med Ebbe fra Ramløse. Læs side 3.  

              Nr. 3. Juli kvartal 2009 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 
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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 

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

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

Deadline for nr. 4/2009 er 

søndag den 13. september 2009.  
 
 

Sommerhilsen  
fra formanden 

 
Efter et par måneder med klub-
mesterskaber og konkurrencer i 
terræn for både pistol- og gevær-
skytter, som I andet steds i bladet 
kan se, hvordan det er gået, vil jeg 
ønske alle skytter og deres familier 
en rigtig god sommer. 
 
Vi har desværre ikke fundet ger-
ningsmanden til den revolver som 
er blevet fjernet fra våbendepotet 
på stadion. Vi har anmeldt tyveriet 
til politiet, og vi håber meget på, at 
den er indleveret under ”frit lejde” 
perioden. 
 
Efterspørgslen på flere grovvåben 
er efterkommet, vi har indkøbt en 
CZ og en Smith&Wesson til sam-
lingen. Ventilationen på 25 meter-
banen er meget problematisk når 
der skydes med grov. Vi (Sven P.) 
er i gang med at se på mulighed-
erne og ikke mindst på omkost-
ninger for etablering af et udsug-
ningsanlæg. 
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Det er også glædeligt, at mange 
pistolskytter har været på instruk-
tørkursus og vi håber at de vil ”øse” 
af deres viden. Vi skal hele tiden 
være opmærksom på sikkerheden 
og forbedre teknikkerne. 
 
Deltagelse ved de forskellige stæv-
ner er stadig ikke god nok. Ved 
Hanebjergstævnet var der tre pi-
stolskytter og én geværskytte. Til-
slutningen til terræn stævner er 
lidt bedre, men slet ikke god nok. 
Vi må se at komme lidt mere op i 
omdrejning…..  

John Mortensen 

 

DM geværterræn 
 
Weekendens Danmarksmesterskab 
d. 13.-14. juni var noget i fare, da 
et regnskyl to dage før, gav 125mm 
vand over terrænet i Jægerspris. 
Lørdag kom vi i gang med en lille 
times forsinkelse, da skiver først 
kunne stilles op tidlig om morgen-
en. 
   
Søren og John repræsenterede igen 
DDS- Nordsjællands amtshold og vi 
var ude på en meget lang tur om 
lørdagen i nord terrænet. Her gjaldt 
det individuelt hvor vi gik sammen 
med skytter fra alle amter blandet 
med ung-, senior- og veteranskyt-
ter. Det blæste rigtigt frisk: 6-8 
sek. meter lige fra siden, så der var 
god brug for sideskruen. Det bed-
ste resultat stod John for: bronze i 
sekundskydning. 
 

Søndag var det holdskydning og 
her blev Søren nr. 3 i sekundskyd-
ning med 8,94 sek. det var medvir-
kende til, at holdet fik en sølvme-
dalje.  
 
I veteran blev det til guld for holdet 
som bestod af Bjørn Nielsen, Peder 
Pilegaard, Ebbe Andersen og John 
Mortensen. Det var kun de to 
bedste resultater som talte til 
Danmarksmesterskab, og det var 
Ebbe fra Ramløse og John, der 
præsterede det fine resultat. 
Se billedet på forsiden. 

John Mortensen 

 

Geværafslutning på  
15 meter 
 
Torsdag d. 23. april stoppede vi 
vintersæsonen på Lyngby Stadion 
med et lille mesterskab: én klasse 
for ungdom og én klasse for 
seniorer.  
 
Resultater for ung: 
1. Mikkel      191 p. 
2. Simon     182  
3. Thor      175 
 
Resultat for senior: 
1. Henrik     191 p. 
2. Willy      190 
3. John      189 
4. Kjeld      187 
5. Christian    179 
6. Jørn      174 
 
 

Kjeld
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen) 

Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00 

Torsdag d. 23/4 Sommerpause 

Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30 

Torsdag d. 23/4 Sommerpause 
 

Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Ethan Ingholt) 

To-Lø d. 20-22/8  DDS-Nordsjæl. Amtsmesterskab 25m på Hanebjerg 

Lø-Sø d. 19-20/9 DM pistolterræn Kulsbjerg 

Onsdag d. 30/9 Igelsø terræn 

Søndag d. 11/10 Oktober terræn Hanebjerg 

Søndag d. 18/10 Terræn Tubæk 
 

Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Søndag d. 6/9 Terræn på Bornholm Raghammer 

Søndag d. 20/9 Ramløse Terræn Dobbeltstævne Jægerspris 

Søndag d. 11/10 Terræn Vigersted 

Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk) 

To-Lø d. 20-22/8 DDS-Nordsjæl. Amtsmesterskab 50m-200m-300m på 
Hanebjerg  

Til skytterne og især de unge: Jeg har foreningens riffel til udlån samt 
patroner til salg, og vi skyder på Hanebjerg om tirsdagen.  
Jeg træffes på 39 62 65 81. Ring helst dagen før. MVH Henrik Kirkebæk  
 

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

eller på http://www.skytten.dk/ - en landsdækkende aktivitetskalender. 
 

Kontingent – har du betalt? 
Der er stadig alt for mange som ikke har indbetalt kontingent 

for 2009. Vi anmoder på det kraftigste, at I kontrollerer om I 

skylder, og hvis du har våben er det ekstra vigtigt.  

Vores gironr. er 910-3953 

Hvis du ikke ønsker at være medlem i SKL, bedes du ringe til 

Hanne eller John og melde dig ud. 

 

Kassereren 

http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm
http://www.skytten.dk/
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Pistol terræn (1) 
 
Så kører terræn-skydningerne i-
gen. Der er meget stille på Nord-
sjælland så vi har måttet 'nøjes' 
med ture til Kulsbjerg, Tubæk og 
Jægerspris. Vi var 9 skytter fra 
SKL på Kulsbjerg og Erkki Sønd-
ergaard blev nr 1 i klasse 3. I 
Tubæk var vi igen 9 skytter og 
Erkki Søndergaard blev igen nr 1, 
denne gang i klasse 2.  
 
Så blev det tid til DDS-Øst som 
denne gang var i Jægerpris. Vejret 
var noget fugtigt og ruten lang, 
måske derfor var vi kun 5 skytter 
fra SKL. Stationerne var teknisk 
udfordrerne og sværhedsgraden 
flere trin højere end på de tidligere 
skydninger i sæsonen, men dette 
var jo også DDS-Øst. På holdsiden 
var Erkki Søndergaard med til at 
gøre DDS Nordsjælland til mestre 
i GPA og give DDS Nordsjælland 
2. pladsen i GPR og amtshold 
Senior. Vi var desværre ikke nok 
skytter fra SKL til at kunne stille 
foreningshold men viste stor klas-
se i Senior sekund-skydningen 
hvor Claus Stahnke blev nummer 
3, Erkki Søndergaard nr. 5 og 
Ethan Ingholt nummer 9.  
Ethan blev også nummer 3 klasse 
3, mens Erkki måtte nøjes med en 
5.plads i klasse 2. På sekund-
skydning Veteran blev Jørgen Cle-
mens nummer 3. Søndag blev der 
skudt med de grove våben og 
Erkki Søndergaard vandt Sekund-
skydning Grovrevolver.  
 

Erkkir  
 

Pistol terræn (2) 
 
27. april var vi 8 skytter af sted til 
Kulsbjerg. Her blev Erkki nr. 1 i 
kl. 3 med 67/29. 
 
25. maj i Tubæk var vi 10 skytter. 
Erkki skød igen alle af og blev nr. 
1 med 69/33 i .22 . Denne gang 
oprykket i kl. 2. I grov tog han en 
3. pl. med 55/24 .38. 
 
I Jægerspris til terræn Øst stillede 
vi med 5 mand. De bedste resul-
tater her var Jørgen Clemens nr. 2 
i sekund vet. .22. Tid: 4.70 og 
Claus Stahnke nr. 3  .22, tid: 
4.26.   
 

Klubmesterskaber pistol 
 
I sekundskydningen .22 
Nr. 1 Ethan        tid: 4.32  
Nr. 2 Erkki        tid: 5.08  
Nr. 3 Claus        tid: 5.31 

 
 
På 15m .22  
Nr. 1 Christian Ditlev     272p  
Nr.2 Erkki          251p  
Nr. 3 Henrik Bech      249p  
Vet. nr. 1 Sven        257p  
Jun. nr. 1 Kasper Michelsen 209p  

http://www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby/scrapbog/view_alone.nhtml?profile=scrapbog&UID=10029
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15m luft.  
Nr. 1 Claus Stahnke     261p  
Nr. 2 Michael Petersen    246p 
Nr. 3 Niels og Henrik begge med 

245p  
Vet.  nr. 1 Sven       247p  
Jun.  nr. 1 jesper       137p 
 

Ethan/Teddy 

 

Geværterræn Øst 
 
Der blev 3. Maj afholdt gevær-
terræn-øst i Jægerspris. Der var 
skiver på afstande fra 139 meter 
til 508 meter, vejret var strålende 
og resultater fremragende. 
 

 
 
Søren var med på DDS-nordsjæl-
lands amtshold og det blev til sølv, 
John var på veteranholdet og her 
blev det også til sølv. Bedre gik det 
da Bjørn fra Helsinge og John 
vandt sekundskydningen, Johns 
resultat på 11.01 sek. for at ram-
me de tre skiver, holdt også til 
guld i individuelt. Søren fik også 
guld individuelt med 41 træffere. 
Så det var en dejlig dag i Jægers-
pris. 

 

 John Mortensen 

 
Nyt fra bestyrelsen 
 
Foreningen har skrottet og solgt 
nogle gamle våben til Våbensmed-
en. I denne handel indgik beløbet i 
købet af 2 nye grovpistoler, så vi 
nu osse har en Smith & Wesson  
og en CZ 9mm. 
 
Vi har alt for mange medlemmer 
der er i kontingentrestance. Kon-
tingentet skulle have været betalt 
31. januar d.å. Hanne, vores 
kasserer, bruger frivilligt ulønnet 
rigtig meget tid og kræfter på dette 
arbejde. Derfor er det bare SÅ re-
spektløst og ligegyldigt og for-
bundet med ekstra arbejde og 
udgifter at der er mellem 60-70 
medlemmer der endnu ikke har 
betalt deres kontingent. Det er 
bare i DEN grad IKKE orden. Slip 
Omgående Slanterne. 

http://www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby/scrapbog/view_alone.nhtml?profile=scrapbog&UID=10028
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Vi har fået doneret et par sofaer 
og et sofabord af Henrik Bechs 
firma til opholdsrummet. 

 
Teddy 

 

Traditionerne længe leve! 
Nedenfor ses forsiden på nr. 1 af 
skytten. Med dette nr. er det 56 år 
siden det første nummer udkom. 
Det fortæller lidt om hvilken tra-
ditionsrig foreningen vi er med-
lemmer af. 
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Et stofmærke med vores logo kun koster 20 kr. 

 

http://www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby/scrapbog/view_alone.nhtml?profile=scrapbog&UID=10023

