
 

 

Guld til veteraner og seniorer ved geværterræn 
øst stævnet!  
 

 
 
Læs mere side 7!   
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Bestyrelsen 
 

 
 
 
 

 

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

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. 4/2010 er 

søndag den 12. september 2010.  
 

 

God sommer 

 
Sommerferien står for døren og alle 
håber på lidt mere sol end vi har 
set i foråret. Der er sommerstævne 
på Hanebjerg som du måske allere-
de har deltaget i indtil d. 4. juli og 
så er der dømt sommerferie indtil 
midt i august, hvor pistol afd. 
starter igen.  
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
24.-26. august hvor DDS-nordsjæl-
land afholder ”Amtsmesterskab” på 
Hanebjerg, så vi kan vise, at SKL 
stadig er en stor og aktiv forening. 
 
Vi håber, at vores ansøgning snart 
bliver godkendt af DDS til et nyt 
ventilationsanlæg på 50 meterban-
en, så arbejde kan påbegyndes i 
sommer. Det har været en lang 
proces med mange møder med 
kommunen, nye tegninger og be-
regninger, som Sven Probst har 
udført, – tak for det. Vi skal selv 
hjælpe lidt til med forskellige ned-
brydnings-opgaver samt maling, så 
du kan godt regne med, at du får et 
opkald. 

file:///C:/Users/John/Documents/Blad/2010-02/www.skyttelaugetlyngby.dk
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Jeg vil ønske alle skytter og deres 
familier en god sommer. 
 

John Mortensen 

 

Klubmesterskaber i SKL  
- pistol 
 
Så er alle klubmesterskaber blevet 
afholdt 2010, i .22 på 15m, luft på 
15m, sec skydning og for første 
gang i tjenestepistol skydes der på 
12,5m. 
 
Klubmesterskabet i luft var det 
første der blev skudt på 15m banen 
den 20. april 2010 med deltagelse 
af 17 skytter. 13 seniorskytter 
(skytter, der skyder med en hånd) 
fra hvilken gruppe klubmesteren vil 
findes. 3 veteranskytter og en jun-
iorskytte Kasper Månsson med et 
flot resultat på 193 p. 
Af veteranerne blev Sven Probst 
den bedste med 272 p. Blandt 
seniorskytterne blev Claus Stahnke 
klubmester med 254 p, og på 2. 
pladsen Henrik Bech med 252 p og 
3. pladsen blev Geir Ennis med 
241 p. 
 
Klubmesterskabet i .22 blev skudt 
den 27. april 2010 med en høj 
deltagelse på 20 skytter, hvor der 
var 15 senior, 2 veteran og 3 
juniorskytter. Her blev Geir Ennis 
klubmester med 264 p, og nr. 2 
blev Erkki Søndergaard med 248 p 
og nr. 3 blev Henrik Bech med 242 
p. Sven Probst blev bedste veteran 
med 270 p og bedste juniorskytte 
blev Frederik Pregaard med 235 p. 

Sekund mesterskabet blev skudt 
på 25 m banen den 18. maj 2010 
hvor der deltog 9 skytter, hvor 
Claus Stahnke igen blev klubmes-
ter med en flot tid på 4,13 sec. Nr. 
2 blev Erkki Søndergaard med en 
tid på 5,48 sec og Teddy Dahl nr. 3 
med 5,49 sec. 
 
Tjenestepistol blev skudt som 
sidste mesterskab den 8. juni 2010 
på 25 meter banen, og her deltog 8 
skytter. Her blev Erkki Sønder-
gaard klubmester med 568 p ( 600 
p er max som skydes af 2 runder af 
300 p en duel del, hvor der skydes 
30 skud og tempo den del, hvor der 
også skydes 30 skud). 
 
Nr. 2 blev Ethan Ingholt med 545 p 
og nr. 3 blev Claus Stahnke med 
510 p. 

Ethan 

 

E-mail. 
 
Det kan 
ikke være 
rigtigt at 
kun 10-15 
medlem-
mer har 
en e-mail   
jeg har 
desværre 
alt for få e-mail adresser i mit 
kartotek. Send dem til mig på 
skyttelauget@sport.dk, så du hur-
tigt kan blive orienteret. 
 

John 
 
 

 

mailto:skyttelauget@sport.dk
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 

Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00 

 Sommerferie 

Torsdag d. 7/10 Sæsonstart på stadion 

Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30 

 Sommerferie 

Torsdag d. 7/10 Sæsonstart på stadion 
 

Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Ethan Ingholt) 

Lørdag-Søndag d. 
26/6 til 4/7 

Sommerstævne Hanebjerg  Pistol og Gevær 

Torsdag-Lørdag 
d. 1-3/7   

Hanebjergstævnet 25 m pistol og 50, 200, 300 meter og 
Nordisk Gevær 

Mandag d. 2/8 Pistol grov 25 m rangliste Hanejerg 

Søndag d. 8/8 Pistol terræn – Igelsø 

Tirsdag d. 17/8 Pistol start på Lyngby stadion 

Lø-Sø d. 14-15/8 DM i pistol terræn – Karup 

Ti + To + Lø d. 
24+26+28/8 

Amtsmesterskab pistol og gevær – Hanebjerg 

Lørdag d. 4/9 Pistol terræn – Klintholm Strand Fyn 

Fr-Sø d. 10-12/9 DM 25 m pistol – Vingsted 

Søndag d. 19/9 Øst-dansk mesterskab i pistol terræn – Kulsbjerg 

Fr-Sø d. 24-26/9 DM for gevær og pistol – Vingsted 
 

Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

 Se på internettet. 
 

Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Lørdag-Søndag d. 
26/6 til 4/7 

Sommerstævne Hanebjerg  Pistol og Gevær 

Torsdag-Lørdag 
d. 1-3/7   

Hanebjergstævnet 25 m pistol og 50, 200, 300 meter og 
Nordisk Gevær 

Torsdag d. 8/7 Margrethekædeskydning - Vingsted  200 og 300 meter 

Lørdag d. 7/8 Guldgåse geværskydning – Tubæk 

On + Fr + Sø d. 
14+16+18/7 

Saxegårdstævne  50 og 200 meter 

Ti + To + Lø d. 
24+26+28/8 

Amtsmesterskab pistol og gevær – Hanebjerg 
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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. 

 
HUSK at gå ind på vores hjemmeside  
www.skyttelaugetlyngby.dk 

 

 

Klubmesterskab på Salon gevær 
 
På billedet ses 3 af klubmestrene Jonas, Sebastian og Mikkel. 

  
Efter er par år, har vi igen afholdt 
klubmesterskab på 15m gevær, 
inden vi startede sommereren. Det 
lykkedes at skyde i klasserne 

Junior, Ung, klasse 2-3 og 
Veteran. Og klubmesterne blev 
som følger: 
 

http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm
http://www.skytten.dk/
http://www.skyttelaugetlyngby.dk/
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Junior:  
Sebastian Bengtsson  166p 
Ung:  
Mikkel Gormsen      161p 
Klasse 2-3: 
Jonas Hyldahl       191p 
Veteran: 
Willy Trebbien     181p 
 
Et stort tillykke til alle 4, og en 
tak for deltagelsen til alle. 

Michael Prætorius 

 
DDS har holdt 

Formandsmøde 12. juni 
2010 
 
På formandsmødet i Fuglsø lørdag 
den 12. Juni blev en række emner 
behandlet:  
Forslaget fra DDS Østjylland om 
at indføre skydestillingen stående 
med albuestøtte i åben klasse på 
50 m, blev forkastet. 
Forslaget fra DDS Nordjylland 
om, terrænsæsonen ændres så 
den (igen) bliver fra 1.1.-31.12, 
blev vedtaget. 
Forslaget fra DDS Roskilde om at 
ændre sæsoner, så de forlænges 
med tre måneder, blev forkastet. 
Koordinationsudvalgets ændrings-
forslag blev derimod vedtaget. Det 
indebærer, at de nuværende sæ-
soner fastholdes, men at stævner/ 
konkurrencer, der er afviklet i 
april hhv. oktober som led i af-
slutningen af en sæson og er 
skudt efter hidtidig Skyttebogs be-
stemmelser, registreres i KAP i 
den netop afsluttede sæson. 
Forslaget fra koordinationsud-
valget om, at skytter i gruppen 

17-19 år, i løbet af sæsonen én 
gang kan vælge at skyde i en 
anden gruppe, blev vedtaget. Det 
betyder, at har man ved sæson-
start valgt at skyde i en senior-
gruppe eller åben klasse-gruppen, 
kan man vælge at rykke til ung-
domsgruppen, og hvis man ved 
sæsonstart har valgt at skyde i 
ungdomsgruppen, kan man i sæ-
sonen skifte til åben klasse-grup-
pen. 
 
Spørgsmålet om der bør arbejdes 
for skydning med større kalibre 
end 38 på grovpistol, blev drøftet. 
Det er ikke et beslutningsemne for 
nærværende. Der skal vurderes på 
både det våbenpolitiske, som de 
skydetekniske, miljømæssige og 
sikkerhedsmæssige forhold. 
 
Pistoludvalget har lavet et udkast 
til, hvordan nye 25 m-programmer 
kunne udformes. Der var en posi-
tiv holdning til nytænkning, og 
der gennemføres nu test i lands-
delene i resten af 2010. 
Den økonomiske støtte til langdis-
tanceskydning og hvordan denne 
skal udmøntes, blev drøftet. 
 
Muligheden for en pulje til luftvå-
ben blev drøftet, men bestyrelsen 
finder ikke, at der for nærværende 
er midler hertil og at det måske 
også er en opgave, som foreninger 
selv må varetage. 
Søren Møller, DGIs formand, ori-
enterede om tidens udfordringer 
for foreningslivet og idrættens or-
ganisationer. 
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Oplæg til en ny model for fordeling 
af landsdelstilskud blev drøftet. 
Der var en række input hertil. Et 
forslag skal behandles på for-
mandsmødet i november 2010. 

 

 

Geværterræn ØST 
 

Søndag d. 9. maj drog den faste 
lille skare af geværskytter + vores 
nye og meget ihærdige skytte Jo-
nas, til Jægerspris. Der var skive-
opstillinger på afstande fra 180 
meter til 450 meter, med dobbelt-
mål på 3 stationer ud af 7. Der 
var til sidst sekundskydning hvor 
3 skiver på forskellig afstande, 
skulle rammes så hurtigt som 
muligt med stående udgangsstil-
ling. 

 
Billede af veteranhold: John-Peder-

Lasse-Bjørn 

 
 
DDS Nordsjælland vandt guld i 
hold konkurrencerne for senior 
(med Søren som deltager) og 
veteran (med John som deltager) 
og det blev til en bronze i sekund-
veteran til John. 
 
Jonas er klar til sekundskydning i 
næste spalte 

 
 

John M. 

Terræn Pistol 
 
Hanebjerg 
Årets første terrænskydning var 
som sædvanlig langfredag på 
Hanebjerg. Det var også første 
gang, at det nye hold med Kristen 
Trap som formand var arrangør. 
Banen var efter manges mening 
for nem, og der var da også en del, 
der skød fuldt hus. 
 
Vi deltog med 8 skytter. Tre beds-
te resultater:  
Jørgen nr.6 kl.vet.    61/23 
Erkki nr.11 kl.1.    60/23 
Teddy, Geir begge     55/22. 
På GR blev Erkki nr.5  52/22. 
 
Kulsbjerg 
På Kulsbjerg 18.april kunne vi lige 
akkurat stille med et hold. Tre 
bedste:  
Probst nr.8 (præmie)   64/30 
Clemens nr.9 (præmie) 64/29  
Ernst          55/25  
Alle veteraner 
 
Tubæk 
Tubækskydningen d.16.maj trak 
11 pistolskytter fra Kongens 
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Lyngby. Alle skød .22 og 5 skytter 
skød grov.  
Erkki nr. 6 i kl.1. (præmie) 80/37 
Clemens nr. 6. kl. vet. (pr.) 75/35 
Teddy nr.8 kl. vet. (pr.)  71/33 
 
Kulsbjerg 
På Kulsbjerg igen. Søndag d. 13. 
juni. Vi stillede med 8 skytter. Alle 
skød .22 og bagefter var der 5 der 
skød grov.  
Clemens nr.1 i kl, vet.(pr.) 71/32  

Teddy/Ethan 
 

 

Nyt fra bestyrelsen 
 
Gevær: Patrontilskud til langdis-
tance er fjernet, men DDS 
Nordsjælland forærer 20 patroner 
til 200m holdturnering Hanebjerg-
stævnet, Nordsjællandsmester-
skab på bane og terræn, 300m 
aftenstævner og Saxegårdsstæv-
net. Patronerne uddeles til skytten 
på skydedagen. SKL vil fremover 
give tilskud til DDS-stævner. Hen-
rik Bech vil indkøbe sikkerheds-
briller til skytterne. 
 
Kassereren: Der er rigtig mange 
der mangler at betale kontingent. 
Skulle være betalt senest 31.jan. 
Udsugningsprojektet på 25m ba-
nen er langt fremskredet. Probst 
har lavet et nyt projekt som LTK 
er orienteret om og har også haft 
et møde med LTKs ingeniør om 
emnet.Vi vil også undersøge om 
25m banen kan ændres til at 
kunne bruges til kappeklædt 
ammunition. 
 

Teddy    

Divisionsskydning  
15m pistol 2009-2010  
 
Da SKL vandt 3. division sidste år 
rykkede vi derfor op i 2. division, 
hvor vi skulle skyde mod 4 nye 
hold. SKL havde 8 skytter som 
deltog i divisionsskydningen Geir 
Ennis, Ethan Ingholt, Erkki 
Søndergaard, Michael Petersen, 
Jens Hartwig, Ernst Karlskov, 
Jørgen Clemens, Sten Aabeck. Da 
en division består af 6 hold, skal 
man derfor skyde 6 skydninger 
samt en finaleskydning, en i hver 
af de 6 forskellige klubber. Ved 
hver skydning er der 4 skytter fra 
hver klub, som skal skyde 30 
skud, som lægges sammen totalt. 
Man får også tildelt point fra 1 til 
6 (vinderen for 6 p og resten af 
holdene der efter). 
Efter SKL havde skudt de 6 
skydninger og finaleskydningen 
(der forløb fra den 19. oktober 
2009 – 28. februar 2010), havde vi 
opnået 34 point samt 7.333 skud, 
hvilket gav os en første plads i 2. 
division (Nr. 2 fik 29 point samt 
6.632 skud).   

Ethan 

 

Sommerpause 
Vi holder nu sommerpause i ge-
vær salonafdelingen og starter 
igen 

den 7. oktober kl.18:30 
  
på skydebanen på stadion. Derfor 
må i alle have en god sommerferie 
og vi ses på banen i oktober. 

Michael P. 


