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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

SKL holdt flyttedag – og 3x34 var ikke nok!

Læs mere side 5!
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Bestyrelsen
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Her finder du også en elektronisk
udgave af bladet. Ofte er det tilgængeligt en uge, før du har bladet
med posten.

Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året i 175 eksemplarer.
Deadline for nr. 4/2011 er
mandag den 12. september 2011.

God sommer
Efter et meget travlt forår med flytning af vores aktiviteter fra Lyngby
Stadion til Rundforbi Stadion, kan
vi nu holde sommerferie. Selve
skydningen har jo ligget delvis stille
i vinter, hele området blev totalt
lukket d. 3. februar og mange har
higet for at komme i gang. Inden vi
kunne benytte banerne i Nærum,
forlangte politiet en udvidelse af
alarmanlægget og vi har haft mange koordinerende opgaver i forbindelse med hele flytningen. LyngbyTaarbæk og Rudersdal kommuner
har været meget imødekommende
med en løsning på hele denne opgave og vi er holdt helt skadesløse.
TAK FOR DET.

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

Vi har desværre set en stor nedgang af skytter, der kommer på
Rundforbi om onsdagen, i forhold
til tilslutningen på Lyngby Stadion,
men vi håber at vores trofaste skare stadig ”holder ved” og kan få lidt
lokket nogle flere til at komme i
gang igen efter sommerferien.
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Beslutning om Lyngby Stadions
fremtid skal behandles på kommunalbestyrelsens møde d. 27. juni
(efter deadline). Her indstiller Børne- og Fritidsforvaltningen, at hele
bagbygningen nedrives nu, samt
opstilling af midlertidig omklædning, klub- og mødefaciliteter og
administration. Herefter afventes
der beslutning om Lyngby Idrætsby
og igangsættelse af proces med
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etablering af erstatningskvadratmeter. Vi skal nok (i bedste fald)
hen i 2014, før vi kan gøre os håb
om at vende tilbage til nye baner.
Med disse informationer ønsker jeg
alle en god sommer.
John Mortensen.

Der var engang – husk alle de gode
stunder på Lyngby Stadion!
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior
September
Start på geværsalon i Nærum
Senior
September
Start på geværsalon i Nærum
Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Ethan Ingholt)
Juli
Sommerferie på Rundforbi stadion
Lø-Sø d. 2-10/7
150 års jubilæumsstævne Vingsted
Søndag d. 14/8
Pistolterræn ØST Igelsø
Onsdag d. 17/8
Første træningsdag for pistol efter sommerferien
i Nærum
Ti+To+Lø d. 23+25+27/8 Nordsjællandsmesterskab 25m Pistol Hanebjerg
Lø-Sø d. 27-28/8
Pistolterræn DM Kulsbjerg
Søndag d. 18/9
Pistolterræn DDS-Roskilde i Jægerspris
Søndag d. 9/10
Pistolterræn Hanebjerg
Oktober
Klubmesterskaber – se opslag på banen
Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk)
Søndag d. 11/9
Geværterræn DDS-NSJ/Ramløse i Jægerspris
Søndag d. 18/9
Geværterræn DDS-Roskilde i Jægerspris
Lø-Sø d. 8-9/10
DM Geværterræn Borris

Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk)
Lø-Sø d. 2-10/7
150 års jubilæumsstævne Vingsted
Ti+To+Lø d. 23+25+27/8 Nordsjællandsmesterskab 50/200/300m Gevær
- Hanebjerg
Hanebjerg åbner medio april og vi kan skyde 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
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Flytning
fra Lyngby til Nærum
Vi havde endelig fået koordineret
flytning af vores våbenskab med
de forskellige foreninger, stadion
og transportfirmaet, som for øvrigt
blev sat på en temmelig stor opgave. Vi startede d. 27. 4. kl. 7.15
med at flytte de små våbenskabe
og det gik nogenlunde, da det
forskellige løftegrej endelig var
fremskaffet. Så kom de store
skabe der vejer 1275 kg og de
voldte store problemer, men efter
andet løftegrej blev fremskaffet,
kunne vi kl. 11.30 køre mod
Nærum.
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Her var der en ny udfordring, da
skabene skulle ned ad en lang
trappe. Der blev bygget paller op
og udlagt plader, så det sidste
skab var på plads kl. 16.30.
Py-ha.
Vi har efterfølgende afholdt et skydebanemøde med bestyrelsen fra
Søllerød Skytteforening, stadioninspektøren fra Rundforbi samt
repræsentanter fra alle foreninger
fra Lyngby. Her var forskellige
synspunkter og misforståelser på
dagsordenen, og vi fik aftalt nogle
retningslinjer for brugen af banerne. Det er en stor udfordring, når
vi er så mange foreninger der
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fremover benytter banerne, - vi
skal huske, at vi er gæster.
Vi skal forsøge at rydde op og
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udbedre evt. skader på baner og
skivetræk, inden vi forlader området.
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Hanebjergstævne

Geværterræn ØST

Der var inviteret til stævne tirsdag
d. 14, torsdag d. 16 og lørdag d.
18. juni. Geværskytterne kunnet
indvie det nye Kongsberg markeringsanlæg, som er opsat på 200
meter banen, hvilke var en dejlig
fornyelse og et stort ”løft”, som banerne har fået.

Den 8. maj var der geværterræn
ØST i Jægerspris og vi fra SKL
deltog med 3 mand. Vi startede
langt ude ad ”Hønsebakkevej”,
hvor der var parkering og indskydning. Så gik vi gennem hele
skydeterrænet og sluttede ved 600
meter banen i syd, hvor der var
sekundskydning, - det var en lang
og varm tur.

Tilslutningen fra SKL skytter var
som sædvanlig meget begrænset:
to pistolskytter (Osvald nr. 6 VET.
FIN og nr. 7 VET. STD, samt
Jørgen nr. 5 VET. FIN og nr. 5
VET. STD) og tre geværskytter
(Willy nr. 7, VET., Henrik nr. 4,
VET. og John nr. 3 i kl.3)

Det blev til fine resultater og der
var præmier til:
Søren Tolstrup: guld senior hold
og sølv i sek. for hold.

Søren Tolstrup (arkivfoto)
John Mortensen: guld sekund vet.
hold, sølv sekund individuel og
sølv vet. hold.
John
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DDS NORDSJÆLLAND

INDBYDELSE TIL 25, 50, 200, 300 meter
NORDSJÆLLANDS-MESTERSKABER 2011
Individuel

Tirsdag den 23, torsdag den 25 og
lørdag den 27. august
HANEBJERG SKYTTECENTER
Hanebjergvej 6, Nr. Herlev, 3400 Hillerød, tlf. 48 27 82 56.
Tilmelding:
Tilmelding ikke nødvendig. Foreningslister kan dog indsendes på forhånd.
Tilmelding til finale senest lørdag kl. 14 på stævnekontoret.
Skydetider 25 m:
Standardpistol: tirsdag og torsdag kl. 18.00, samt lørdag kl. 9.00 & 12.30
Finpistol: tirsdag og torsdag kl. 19.30, samt lørdag kl. 10.30 & 14.00.
Grovpistol: tirsdag og torsdag kl. 17.00 samt lørdag kl. 9.00 og 16.00.
Skydetid 50+200+300 m:
Tirsdag & torsdag: Mellem kl. 18.00 og 21.00
Lørdag: Mellem kl. 9.00 og 14.00. 300 m Nordisk: tirsdag og torsdag kl. 18.30, samt
lørdag kl. 13.00.
Hovedskydning: SKYTTEBOGENS bestemmelser for klasseskydning.
Mesterskab: Er en gentagelse af hovedskydningen på 50 & 200 m. På 300 m skydes
mesterskab i klasserne BK, JUN, VET & ÅKL. På 25 m, samt 300 m for stillingsklasserne
føres skydningen kun én gang således, at hovedskydningen er gældende til
mesterskabet. Mesterskaber kan løses af alle.
Præmier: Efter deltagerantal.
NSJ-mester 25 m: Skytten fra klasserne UNG + 1-3 der har det bedste resultat.
Skytten fra klasserne Junior + Åben + Veteran der har det bedste resultat. Gælder for
Fin- & Standardpistol, samt grov i GP, GPA og GR.
NSJ-mester 50+200 m:
Skytten fra klasserne UNG + 1-3 der har bedste resultat i hovedskydning, mesterskab
og finale sammenlagt.
Skytten fra klasserne Junior, Veteran og Åben, der har bedste resultat i
hovedskydning, mesterskab og finale sammenlagt.
NSJ-mester 300m: Skytten fra klasserne UNG + 1-3 der har bedste resultat i
hovedskydning.
NSJ-mester 300 m Nordisk Program: Bedste skytte fra klasserne UNG + 1-3.
Finaler 50+200 m: Finaler 200 m lig. kl. 14.30 og stilling ca. kl. 15.00, 50 m kl.
15.45

