
 

 

  

God sommer!!! 

 

 
I bladet denne gang kan du bla. læse en spændende artikel fra 
en skydning i Tyskland (fra side 5). 
 

 

            Nr. 3. juli kvartal 2012 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 
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Bestyrelsen 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Hjemmeside 
www.skyttelaugetlyngby.dk   

 

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

 
Deadline for nr. 4/2012 er 

mandag den 10. september 2012.  
 

På nettet kan du finde bladet via 

vores hjemmeside. Her finder du 
bladet ca. 1 uge før det ligger i din 

postkasse. 

 

God sommer 
 
Vi har i de forårsmåneder, som vi 
har skudt i Nærum, oplevet et ri-
meligt antal skytter som primært 
har skudt pistol. Der er dog også 
ganske få børn der sammen med 
deres forældre hygger sig om ons-
dagen. Vi har desværre også ”stre-
get” mange medlemmer, da de 
trods flere henvendelser, ikke har 
betalt kontingent for 2012. Husk 
på, at du skal være aktivt skydende 
for at kunne bibeholde din våben-
tilladelse. Vi kan kun håbe på, at 
der er flere, som vil komme efter 
sommerferien og benytte banerne. 
 
Vi har også fået vores Biatlonriffel 
nr. 2, så nu er det ”bare” om at få 
snøret løbeskoene og prøve hurtig-
skydning med vore Izmash’er, 
(Henrik Bech er ankermand). 
 
Som I kan se i skydekalenderen er 
der DDS Nordsjællands mester-
skabet i august måned på Hane-
bjerg, samt flere terrænskydninger, 
både for pistol og gevær, jeg håber, 
at der er mange som vil deltage. 

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

John Mortensen. 

 
LYNGBY IDRÆTSBY 
 

Den gamle stadionbygning står der 
stadig. Der er konstateret miljøfar-
lige sammensætninger, som kræver 
speciel behandling, og det vil belø-
be sig til ca. 2 mill. Det besluttes i 
disse dage af kommunalbestyrel-
sen, hvordan slagplanen skal være. 
Man håber, at der kan komme 
gang i nedrivningen henover som-
meren og efteråret. Der skal nu og-
så tænkes en tiltrængt ombygning 
af fodboldstadion ind i planerne, 
men desværre er det en meget lang 
proces.  
 

 
 
Kommunens tekniske forvaltning 
har udarbejdet en plan D, som der 
nu skal arbejdes videre med. Vi er 
klar til at deltage i arbejdet, når 
detail planlægningen forhåbentlig 
snart igangsættes. 
Følg med på kommunens hjemme-
side 
http://www.lyngbyidraetsby.ltk.dk
/show.asp?id=10499 

John Mortensen 

 

Lidt for geværskytterne 
 

Når nu vi er færdig med at holde 
ferie eller grillen trænger til et hvil, 
så har vi et godt tilbud. For 5. sep-
tember starter geværskytterne på 
stadion igen. Vi har i år ikke holdt 
den lange sommerpause som vi 
ellers plejer, vi synes interessen 
har været til stede for at holde ge-
værafdelingen åben til og med maj 
måned. Vi har set mange nye bør-
neskytter og det er jo bare dejligt. 
  

 
 
Når vi er kommet lidt ind i efteråret 
afholder vi klubmesterskab på ge-
vær. Først på cal.22 gevær onsdag 
den 10. oktober og igen onsdag den 
31. oktober på luftgevær. Vi håber 
at alle har lyst og mod på at være 
med. 
 
Vi glæder os til at se alle på banen 
igen efter sommerpausen. 
 

Michael Prætorius 
 
 
 

http://www.lyngbyidraetsby.ltk.dk/show.asp?id=10499
http://www.lyngbyidraetsby.ltk.dk/show.asp?id=10499
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Skydekalender 
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 

Junior & Senior  

Onsdag den 5/9 Første skydedag efter sommerferien 

Onsdag den 10/10 Klubmesterskab 15m gevær 

Onsdag den 31/10 Klubmesterskab 15m luftgevær 
 

Pistol (Leder: Claus Stahnke ) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech) 

Lørdag den 11/8   Igelsø terræn DDS Vestsjælland 

Ti+To+Lø d. 21+23+25/8   Nordsjællandsmesterskab på Hanebjerg 25 m 

Søndag den 26/8 Terræn Kulsbjerg 

Onsdag den 29/8 Klubmesterskab i luftpistol 

Onsdag den 12/9 Klubmesterskab 15m finpistol 

Onsdag den 26/9 Klubmesterskab grovpistol 25 m 

Søndag den 30/9 DDS Nsj- pistolterræn på Hanebjerg 

Lø-Sø den 6+7/10 NM terræn i Hjørring 

Søndag den 14/10 Tubæk terræn 
  

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen) 

Søndag den 26/8   Ramløse Dobbelt Terræn i Jægerspris 

Lø-Sø den 13-14/10 DM terræn i Jægerspris 
 

Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Ti+Ti den 7+21/8 Aftenstævner på 300 meter Hanebjerg 

Fr+Lø+Ma+On den 
10+11+13+15/8 

Saxegårdsstævne 50+200 meter 

Ti+To+Lø den 
21+23+25/8   

Nordsjællandsmesterskab på Hanebjerg 50, 200 
og 300 meter 

Vil du skyde på Hanebjerg så kan jeg træffes på 39 62 65 81. Ring helst 
dagen før. MVH Henrik Kirkebæk 
 

Sommmerferie på Rundforbi idrætsanlæg. 
I uge 27 - fra mandag den 2. juli til og med den 13. juli - vil der være 
åbent fra kl. 8.00-17.00. 
I uge 29 - 30 og 31 - fra mandag den 16. juli og til og med den 3. 
august - vil der være helt lukket. 
Fra mandag den 13. august er der igen normalt åbent på Rundforbi 

Idrætsanlæg. 

Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse: 
http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/index.htm eller på 
http://www.skytten.dk/ - en landsdækkende aktivitetskalender. 
 

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

http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/index.htm
http://www.skytten.dk/
http://www.skyttelaugetlyngby.dk/
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Husk at betale dit kontingent! 

Betalingsfristen er overskredet 

 
Lidt fra sidste 
bestyrelsesmøde 
 
Formanden orienterede om de nye 
planer vedr. Lyngby idrætsby. Ud-
førlige tegninger vedr. 3 forskellige 
modeller ligger på nettet. 15. maj 
var der behandling i økonomiud-
valget i LTK. (se LTK hj.side) 
 
Claus siger, at der er meget dårligt 
lys på den lange pistolbane. Vi vil 
gerne være Søllerød behjælpelig 
med at få det forbedret. Søllerød er 
også selv interesseret. Klaus vil ar-
bejde på sagen og kontakte for-
mand Michael Thestrup. Klaus er 
også interesseret i, at vi får en or-
dentlig kvalitet grovpistol i stedet 
for de billige Glock og den kinesis-
ke discountpistol vi har. Stig Tho-
rups SIG Neuhausen kunne være 
et bud. 
 
Salon stopper v. udgangen af maj. 
Igen på fra 1. sep. 
 
Kassereren: Restancer er gennem-
gået. For mange skytter skylder 
stadig. Mange er blevet slettet. 
Pr.1. maj havde vi 51 i restance. 
 

Sekr./ Teddy 

 
 
 

Infinity open 2012 
 
Infinity open er med 320 skytter fra 
23 lande en af de største, årlige, 
IPSC begivenheder i Europa. 
Her deltager verdenseliten, bl.a. 
den 5 dobbelte verdensmester Eric 
Grauffel, Brandon Strayer fra USA 
(medejer af infinity firmaet), top-
skytter fra Tjekkiet, Frankrig og 
Tyskland, samt naturligvis en 
mængde andre super dygtige skyt-
ter. 

 
Jeg havde valgt at deltage i år, og 
det skulle blive spændende at se så 
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stort et arrangement, samt hvad de 
havde at byde på for udfordringer. 
Skydeanlægget ved Phillippsburg er 
i særklasse stort, der er 18 baner 
til IPSC, samt en række andre sky-
dediscipliner, fordelt på et enormt 
område. Rygterne ville vide, at hele 
molevitten var blevet købt af en vel-
havende tysk topskytte for en slik, 
grundet den store forurening af 
jorden. Han havde så brugt 30 mil-
lioner på at friske det hele op, og 
nu har vi så et super skydeanlæg, 
hvor en lang række konkurrencer 
bliver afholdt. 
Ved ankomst til anlægget lørdag 
morgen, fik vi udleveret en trykt 
pamflet med skydetider og baner, 
samt diverse ”goodies” bl.a. nogle 
små fine lommeknive, som natur-
ligvis er forbudt i Danmark, da de 
er enhåndsbetjente. 
Vi gik til stage 1, hvor vi skulle 
starte, og det viste sig at være en 
efter Tyske forhold ganske simpel 
”Short course” på 22 skud, med 
”kun” to svingere (bevægelige mål). 
Det skulle senere vise sig at være 
en af de simpleste baner, på hele 
matchen! De tyskere er helt vilde 
med teknik, og det fornægter sig 
ikke i deres banedesign. 
Jeg kan til eksempel nævne Stage 
12, hvor en række skiver på skift 
skulle skydes gennem nogle vin-
duer. Der var blot den hage ved 
det, at disse vinduer alle kunne åb-
ne og lukke, og dette styrede man 
selv, ved beskydning af nogle stål-
mål. Ramte man det forkerte stål-
mål, på det forkerte tidspunkt, 
kunne man risikere at samtlige 
vinduer lukkede! Denne skød vi om 
søndagen, og jeg brugte en hel time 

på at regne rækkefølgen ud lørdag 
aften, for at være sikker på ikke at 
dumme mig. 

 
[Stage 12 med mine noter] 
 
Andre steder blev teknikken brugt 
til at vanskeliggøre skydningen helt 
utroligt. F.eks. på stage 17, hvor 
man først skulle skyde en lang 
række mål til højre og venstre, 
mens man arbejdede sig ned af en 
lang gang, og for enden udløste så 
et stålmål to svævebaner, som hver 
medbragte 2 IPSC skiver, og kørte 
hver sin vej ind mod midten, med 
temmelig høj hastighed, og på 
måske 20 meters afstand. For at 
dette ikke skulle være for let, havde 
man dels lavet en korridor, man 
skulle skyde gennem, dels placeret 
ikke mindre end fem ”no-shoot” 
mål lige fremme, så man kun 
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havde ganske kort plads til at 
beskyde disse svævebaneskiver. 
Jeg kan afsløre at det kun var de 
absolutte topskytter, som kunne 
ramme målene uden strafpoint. 
Et andet eksempel er stage 4, en 
ganske kort stage, hvor kun 6 IPSC 
skiver skulle beskydes, næsten ud-
en bevægelse. Man skulle så starte 
med ladt, hylstret pistol, og smide 
en kroketkugle ned i et rør. Dette 
udløste så to såkaldte ”Bear traps” 
og en hurtig svinger. De to bear 
traps lukkede samtidig efter ca. 2 
sekunder, og det betød at man 
skulle trække, beskyde to skiver 
med hver to skud, inden de luk-
kede. 
Et træk tager normalt ca. et se-
kund, så der var altså et sekund til 
at affyre fire sigtede skud, og var 
man for langsom fik man ramt de 
no-shoots der klappede op foran 
skiverne. 
Efter disse skud, skulle man 
selvfølgelig skyde en stillestående 
skive, en lynhurtig svinger, samt to 
andre faste skiver som stod ude til 
siden. Bedste skyttes tid på alt 
dette: 4,26 sekunder! 
 
Konkurrencen var benhård, baner-
ne ekstremt udfordrende, men det 
hele var fremragende arrangeret. 
Søndag sluttede af med præmie-
overrækkelse, hvor ikke overrask-
ende Eric Grauffel vandt, dog den-
ne gang i production klassen, og 
der var champagne sprøjt, som ved 
et formel 1 løb. 
I Open klassen vandt Saul Kirsch, i 
Standard vandt Gregory Midgley, 
og i revolver vandt Sasha Back. 

Bedste Danske skytte var nok Ulrik 
Birkjær, som uden at gøre større 
væsen af sig, gik hen og fik en 16 
plads. 
 

 
 
Svenske (men Dansk bosatte) Mats 
Backström fik en flot 7. plads, 
trods problemer med udstyret. 
 
Der var tillige en større lodtræk-
ning om en lang række præmier, 
en dansk skytte gik således hjem 
med et komplet Hornady progres-
sivt ladeapparat, og en glad Belgisk 
skytte gik hjem med en Infinity 
pistol til 25.000 kroner. 
 
Har du lyst til at vide mere, om 
denne match, eller om IPSC i 
almindelighed, så kontakt Claus 
nede i klubben. 
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Blivskytte.dk er gået i 
luften 
 
Hjemmesiden for nye skytter er 
gået i luften - www.blivskytte.dk. 
Sitet præsenterer skydning, så al-
le kan forstå det. Desuden rum-
mer siden oplysninger om den 
kampagne, der skal køre tre uger i 
skolernes sommerferie - i uge 30-
32. 
Kampagnen består af tre PR-trai-
lere, som er bemandet med unge 
mennesker hyret til opgaven. 
 

 
 
Trailerne skal rundt i 53 forskel-
lige byer fordelt over hele landet, 
og håbet er, at flest mulige skyt-
teforeninger bakker op om begi-
venheden lokalt. 
Invitationen til de lokale forening-
er lyder: "Mød op med materialer 
og godt humør og vær med til at 
snakke med de borgere, der bliver 
fristet af at prøve at skyde". Ud-
over at få en god dag kunne det 
være, at begivenheden kastede 
nye medlemmer af sig. 
Følg med på blivskytte.dk i den 
kommende tid, hvor stadig flere 
oplysninger, dokumenter, mate-
rialer vil dukke op. 

Den oversigt, der ligger på bliv-
skytte.dk er ikke opdateret, så her 
følger en oversigt: 
 
SJÆLLAND og ØERNE 
 
22-24/7 København:  

Amager Strandpark 
 
25/7 Helsingør: Axeltorv 
 
26/7 Frederikssund 
 
27/7 Hillerød: Torvet 
 
28/7 Frederiksværk 
 
30/7 Vig: Brugsen 
 
31/7 Holbæk: Ahlgade – gågaden 
 
1/8 Sorø: Outlet, Klosterparks 
Allé 
 
3/8 Nykøbing Falster: Ved Kvickly 
 
4/8 Næstved: Hjultorvet 
 
5/8 Knuthenborg Safaripark 
 
6/8 Vordingborg: Slotstorvet 
 
7/8 Ballerup: Kirketorvet ved 
Centerstaden 
 
8/8 Roskilde: Stændertorvet 
 
9/8 Køge: Torvet 
 
11/8 Åkirkeby: Torvet 
 
12/8 Rønne: Storetorv 
 
”sakset” fra DDS hjemmeside 


