Nr. 3. juli kvartal 2013

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Masser af resultater fra
Hanebjergstævne og
klubmesterskaberne!
Her på Hanebjerg
blev John nr. 1 på
200 m.

Læs mere om resultaterne på side 5,6 og 7.
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Bestyrelsen

Side 2

Deadline for nr. 4/2013 er
mandag den 16. september 2013.

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 nu afsluttet en rigtig god
vintersæson på skydebanerne i
Nærum, hvor der har været fin tilslutning. Der har været mange aktiviteter og det sidste var klubmesterskaber i alle discipliner, både på
pistol og på gevær, og resultaterne
kan ses i bladet. Vi har også holdt
”store rensedag” hvor næsten alle
pistoler blev rengjorte.

Hjemmeside
www.skyttelaugetlyngby.dk

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

Der har desværre været meget få
geværterrænskydninger på Sjælland i foråret og vi har kun været
to mand til et dobbeltstævne i Jægerspris. Det var to herlige og godt
arrangeret skydninger med 2x6
stationer hvor vi kom helt ud på
435 meter, og når vinden var
mellem 4-6 meter, gav det store
udfordringer. DDS’ øst stævne blev
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desværre aflyst pga., at det ikke var
nogen, der havde meldt sig som
arrangør.

Projektet Lyngby Idrætsby er godt i
gang. Tribunen på fodboldbanen er
nedrevet og banen er gravet op og
der skal nedlægges dræn og varmerør, for at det nye græs kan trives.
Atletikbanerne er ved at blive opført på et areal ved kolonihaverne.
Skydebaneprojektet er også i fuld
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gang, og vi har været til to møder
med kommunen og vores DGI konsulent i skydebaneprojekter, Leif
Bay. Vi skal være i et område op til
Lyngbyhallen oven på den nye træningshal. Der udvælges 5 team i
juli måned og der udsendes udbudsmateriale d. 29. juli og derefter en udbudsrunde på 8 uger
med licitation d. 20. september.
Forslag fremlægges til politisk beslutning til oktober og kontrakt
forventes indgået november 2013.
Selve byggeriet kan påbegyndes i
marts 2014 efter projektering og
med forventet ibrugtagning april
2015. Så vi glæder os virkelig over,
at der er kommet gang i projekteringen. Pt. kan vi desværre ikke
sige noget om hvor mange kvadratmeter og hvordan økonomien
ser ud for skydebanen, men vi er
fortrøstningsfulde.

Jeg vil gerne ønske alle en god
sommer.
John
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior & Senior
Onsdag den 14/8
Opstart på stadion efter sommerferien
Pistol (Leder: Claus Stahnke ) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
On-Sø den 3-7/7
Landsstævne i Esbjerg
Lørdag den 3/8
Terræn i Iglsø, Maglesøvej 77, 4420 Regstrup
Onsdag den 14/8
Opstart på stadion efter sommerferien
Ti+To+Lø d. 20+22+24/8 Nordsjællandsmesterskab på Hanebjerg 25
meter
Onsdag den 21/8
Opstart på stadion efter sommerferien
Søndag den 1/9
Roskilde pistol terræn i Jægerspris
Lørdag den 21/9
DM i pistol terræn Borris
Søndag den 6/10
Oktober terræn Hanebjerg
Søndag den 13/10
Tubæk pistol terræn
Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Sø den 18/8
Roskilde gevær terræn i Jægerspris
Lø-Sø d. 31/8 – 1/9
DM i terræn Borris
Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk)
On-Sø den 3-7/7
Landsstævne i Esbjerg
Lø-Sø den 3-4/8
Guldgåseskydning 200m Ornebjerg
Ti+To+Lø d. 20+22+24/8 Nordsjællandsmesterskab på Hanebjerg 50-200300 meter
Vil du skyde på Hanebjerg, så kan 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/index.htm eller på
http://www.skytten.dk/ - en landsdækkende aktivitetskalender.

HUSK at gå ind på vores hjemmeside www.skyttelaugetlyngby.dk
Info omkring Hanebjerg
Skyttebutikken åben tirsdage i
ulige uger kl. 17-18 og i lige uger
kl. 20-21 pga. aftenstævne for
rifler!
Vil du gerne kunne træne selv?

Så koster et årskort til Hanebjerg
kr. 400 og omfatter enten pistolnøgle (PB påtrykt), der kan åbne de
2 pistolbaner samt bommen til
”Hullet”
eller
riffelnøgle
(RB
påtrykt), der kan åbne 50m, 200m
og 100m/300m riffelbaner.
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Du skal have gyldig våbentilladelse
og accept fra din formand og for
IPSC skytter skal der yderligere
fremvises mindst A+ licens. Henvendelse om nøgler til Skyttebutikken eller
kontor@hanebjergskyttecenter.dk .
Det indskærpes, at regler og instrukser skal overholdes –
læs venligst inden du/I tager på
Hanebjerg.
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deltog i denne konkurrence: Willy
Trebbien, Henrik Kirkebæk, Michael Prætorius og John Mortensen.
Det var kun formanden, der dystede i standardpistol uden det store
resultat, men han træner jo heller
ikke! Bedre gik det på 200 meter,
hvor John blev til nr. 1 og Michael
nr. 3 i kl. 3.

De nye pistolkalibre .40SW, .44
Special, .45 ACP(se side 7), .45Colt
er endnu ikke lovlige på Hanebjerg
- men vi forventer at kunne åbne
for disse.
Husk vores faste åben tirsdagstræningsaften for DDS riffel (jagtriffel, se her) hvor baner og kiosk
vil være åben 17-21 - salg af
diverse samt dagens ret.
Hvis man vil træne om tirsdagen
på 200 m, skal der benyttes et kort
til Kongsberg anlægget, og SKL har
indkøbt 3 kort, som kan lånes.
John

Hanebjergstævne
Sidst i juni måned blev der afholdt
Hanebjergstævne, hvor det var muligt at skyde 50, 200 og 300 meter
gevær samt 25 meter standard-,
fin- og grovpistol, på de dejlige baner i Nr. Herlev. Der var desværre
kun fire SKL skytter, der aktivt

John
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En vintersæson gik.......
Det har været en pragtfuldt vintersæson. Vi har haft mange skytter
på banen vinteren igennem. De har
været aktive, og mange nye skytter
har vi også set. Få er faldet fra
vinteren igennem, men nye er kommet til. Der har været mange lige til
det sidste, før vi lukkede ned for
sommeren i slutningen af juni.
Vi afholdte klubmester på gevær i
foråret. Her var en fin deltagelse,
med mange BK skytter, der lavede
flotte resultater. På tryk ser det på
15m cal.22 gevær således ud.
Gevær, 15m. - Klasse BK2
1. Anders Prætorius
Gevær, 15m. - Klasse BK4
1. Asbjørn Zwisler
2. Jacob Bøgh Thomsen
3. Tobias G. Kynde
4. Mikkel Tange
5. Maja Hechtl
6. Nicolai Hechtl
7. Nicholas C. G. Bøving
Gevær, 15m. - Klasse J2
1. Rasmus Prætorius
Gevær, 15m. - Klasse 3
1. John Aarø Mortensen
2. Henrik Bech
3. Michael Prætorius
4. Michael Petersen
Gevær, 15m. - Klasse V3
1. Willy Trebbien

191
187
186
183
182
180
175
168
182
172
160
158
152
190

Mens det i tørre tal på 15m luftgevær ser således ud.
Luftgevær, 15m. - Klasse BK3
1. Maja Hechtl
177
2. Nicholas C. G. Bøving
175
Luftgevær, 15m. - Klasse UNG
1. Jacob Bøgh Thomsen
184
2. Nicolai Hechtl
181

Luftgevær, 15m. - Klasse 3
1. Henrik Bech
164
2. John Aarø Mortensen
164
3. Michael Prætorius
162
4. Johnny Lundstrøm
161
5. Allan Paludan Andersen 145
Luftgevær, 15m. - Klasse V2
1. Willy Trebbien
177
En ny vintersæson kommer......
Når dette blad er udkommet, er vi
så småt begyndt på at gøre os klar
til en ny sæson. Vi starter igen
onsdag den 14. august på Rundforbi Stadion. Hav derfor en god
sommer, og vi ses på banen igen i
august.
Michael

Klubmesterskab i
Sekundskydning
12/6 afholdt vi klubmesterskab i
sekundskydning, fra kl. 20-22.
Det var tydeligt, at det var lang tid
siden, vi sidst havde skudt sekundskydning, men interessen for skydningen var stor, og selvom vi teknisk var udfordrede, idet vi ikke
havde kunnet opstille det elektroniske markeringsanlæg, forløb skydningen dog fint og uden problemer.
Skiverne og afstandskombinationen viste sig dog at være svær, og
trods fem forsøg pr. skytte, var der
kun i alt 5 skydninger ud af samlet
40, der var uden forbiere.
Ved hver forbier tillægges som bekendt 2 strafsekunder, så tiderne
var ikke de bedste, vi har set i
klubben.
Her kommer så resultaterne:
1. Erkki
5,10 sek.
2. Claus
5,95 sek.
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Klubmesterskabet var rimeligt velbesøgt, og der blev konkurreret i
diverse klasser. Bedst i Standardklassen, og dermed klubmester,
blev Michael Prætorius, med 254
point. På 2. pladsen kom Christin
Kaiser, med 250 point, og på tredje
pladsen kom Erkki Søndergaard
med 247 point. Blandt veteranerne
leverede Steen Aabech en særdeles
flot skydning med 267 point, efterfulgt af vores klubformand John,
med 220 point. Juniorerne var repræsenteret ved Jacob, som fik
skudt 200 point hjem.

Vedrørende de nye kalibre.
Rigspolitiet
har
nu
langt
om
længe, og efter
forhandlinger
med
repræsentanter for DGI,
DDS, og Unionen, godkendt og
givet grønt lys for
grovpistol i store
kalibre.

Vagtliste for SKL i Nærum

14/8
21/8
28/8
4/9
11/9
18/9
25/9
2/10
9/10
16/10
23/10
30/10
6/11
13/11
20/11
27/11

Jakob

Klubmesterskab i 15
meter .22 pistol.

Ansøgningerne til våben med disse
kalibre foregår som alle andre
ansøgninger til grovpistol, dog med
den tilføjelse, at søges der til IPSC
skydning, skal kopi af en gyldig
IPSC licens vedlægges. Søgninger
til disse nye kalibre over 9mm og
.38 skal alle forbi Justitsministeriet
i godkendelsesprocessen, så forvent lange sagsbehandlingstider.
Der er for så vidt ingen praktisk
fordel af de nævnte kalibre, til
andet end IPSC skydning, hvor der
er en pointmæssig bonus ved dem.
/Claus

Michael

Vi håber at kunne afholde nogle
træningsaftener i sekundskydning,
så flere kan få prøvet kræfter med
disciplinen, og så vi alle kan få lidt
mere øvelse.

Godkendelserne er specifikt til følgende fire kalibre:
 40 S&W
 44 Special
 45 Colt
 45 ACP

Claus

6,63 sek.
6,72 sek.
9,39 sek.
9,70 sek.
10,26 sek.
15,35 sek.

Ethan

Ethan
Michael
Jakob
Henrik
Cecily
Thorwald

Hanne

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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