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Medaljer på stribe!

Læs mere på side 6

Dette nummer af Skytten – burde være omdøbt
til BilledBladet. Aldrig før har der været så
mange billeder.
…………
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Bestyrelsen

Side 2

Deadline for nr. 4/2014 er
mandag den 15. september 2014.

På nettet kan du finde bladet via
vores hjemmeside. Her finder du
bladet ca. 1 uge før, det ligger i din
postkasse.

God sommer

Hjemmeside
www.skyttelaugetlyngby.dk

Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året i 150 eksemplarer.

Sommeren står for døren, og vi kan
se tilbage på en god sæson på
banerne i Nærum. Vi har fået en del
flere nye medlemmer, men der er
desværre også mange, som vi ser
meget lidt, eller slet ikke. Der er stor
interesse, når der startes op, men
det er svært at opretholde engagementet, og flere bliver utålmodige,
når resultaterne ikke er som forventet. Der er også flere nye pistolskytter, der gerne vil skyde med
grov, men hvis man ikke behersker
at skyde et godt resultat med cal.
.22, som er der ingen ide´ i at
begynde med større våben, da det er
endnu sværere.
Byggeriet af vores nye baner på
Lyngby Stadion er godt i gang. Vi
har deltaget i flere møder med
entreprenøren og kommunen, hvor
vi har fået belyst en del mangler i
forhold til det materiale, som vi har
fremsendt. Der var nogle beskrivelser og tegninger, som desværre
ikke var med i det udbudsmateriale,
som er udarbejdet. Vi har indhentet
tilbud på de tekniske installationer,
såsom elektroniske skiver fra Meyton, hæve/sænke borde, boksdør
mm. Vi har ansøgt om et tilskud fra
Skydebaneforeningen Danmark i
Vingsted, og de har besluttet at give
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175.000 kr. Vi skal selv bidrage med
et beløb, så vi håber, at kommunen
vil hjælpe med til, at vi kan få 20
baner i gang, når byggeriet er færdigt – maj 2015. Vi har nok også
brug for en hjælpende hånd fra
medlemmerne til at få indrettet os.
Det bliver fantastisk, når vi og kommunen kan prale med, at der findes
sådan et anlæg på Lyngby Stadion.

Jeg vil ønske alle skytter og deres
familier en god sommer.
John

Ny pibelængde på pistol og
revolver straks trådt i kraft
SKV: Ny pibelængde på pistol og
revolver straks trådt i kraft.

Side 3
På weekendens idrætskonference
for DGI skydning blev det vedtaget,
at pibelængden på pistoler og revolvere fremover ikke må overstige 165
mm mod i dag 153 mm.
De nye grovkalibre - 40 S&W, 44
Special, 45 ACP og 45 Colt - har
pibelængde på 6,5 tommer og er
f.eks. velegnet til terrænskydning.
Men de har ikke kunnet anvendes,
da den lovlige pibelængde ifølge
Skyttebogen er max 6 tommer
svarende til max 153 mm.
Det blev der lavet om på, da DGI
skydning holdt idrætskonference
20. april 2013 i Kolding.
Her blev det vedtaget, at alle pistoler
fremover må have en pibelængde på
max 165 mm svarende til 6,5
tommer.
Sigtelinjen er uændret, og våbnet
skal stadig kunne være i kassen.
Forslaget trådte straks i kraft, men
kan først ses i næste udgave af
Skyttebogen, som udgives i oktober
2014.
Udpluk fra DGI Skyttebogen side
63:
Pistolen skal kunne indeholdes i en
kasse med målene 50x150x300
mm, minimumsmål er 210 mm i
længden.
Våbnets vægt inkl. tomt magasin og
kontravægt (løs vægt til piben) må
ikke overstige 1400 gram. Pibens
længde må ikke overstige 165 mm.
Pibens længde måles ved pistol fra
mundingen til bundstykket (pibe og
kammer), ved revolver kun piben
(uden tromle).
Lånt fra Skytten.dk
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior & Senior
Onsdag d. 13. 8
Første træning i Nærum efter sommerferien
Pistol (Leder: Claus Stahnke ) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Onsdag d. 13. 8
Første træning i Nærum efter sommerferien
Ti. 19/8.+ To. 21/8
Nordsjællands mesterskaber 25 meter på
+ Lø 23/8
Hanebjerg
Søndag den 14/9
Pistol terræn Hanebjerg
Søndag den 21/9
Pistol terræn stævne i Jægerspris
Fr-Sø den 12-14/9
DM Pistol FIN,STD,GROV i Vingsted
+ Fr-Sø den 26-28/9
Søndag den 12/10
Pistol terræn Tubæk
Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Søndag den 17/8
Gevær terræn på Hanebjerg
Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
Ma 11/8 + On 13/8
Saxegaardstævne 50 og 200 meter
+ Fr 15/8 + Lø 16/8
Ti. 19/8.+ To. 21/8
Nordsjællands mesterskaber 50 +200 +300
+ Lø 23/8
meter på Hanebjerg
30.-31. aug
DM i gevær terræn Borris
26.-28. sep
DM i 50, 200 og 300 meter i Vingsted
Vil du skyde på Hanebjerg så kan jeg træffes på 23 71 70 47. Ring helst
dagen før. MVH Michael Prætorius

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

eller den landsdækkende aktivitetskalender på
http://www.skytten.dk/
Se mere på www.skyttelaugetlyngby.dk
eller på Facebook/Skyttelauget Kgs. Lyngby.
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Hanebjergstævne

ER DU AKTIV?

Der blev afholdt Hanebjergstævne
over tre dage i juni måned, hvor der
var mulighed for at skyde både
grovpistol og cal. .22 pistol samt 50,
200 og 300 meter gevær.

Jeg har deltaget i et temamøde hos
DGI skydning NSJ med en repræsentant fra SKV kontoret i Vingsted
samt to mand fra Nordsjællands
politi. Der var stor spørgelyst og
følgende emner blev gennemgået:
 Pistol- og revolverkassens
størrelse
 Nye regler for historiske våben
 Gennemgang af blanketter og
oplysningsskema,
 Godkendelse af skytteformand
i flerstrengede foreninger
 Transporttilladelser og transport af våben
 SKV´s arbejdsgang
 Godkendelse af bestyrelse
 Adgang til våben og udlån af
våben
 Formandens pligter med tilsyn
med medlemmer
 Vandelsgodkendelse – herunder skrappere krav ved besiddelse af særligt farlige våben
 Syn af skydebaner og besigtigelse af våbenopbevaring
 Krav til opbevaring ved over
henholdsvis 10 og 25 våben

Der var kun tre deltagere fra SKL:
Henrik Kirkebæk, Willy Trebbien og
John Mortensen.
Resultaterne:
Nr. 1 på 200 meter i kl.3: John
Nr. 4 og 5 på 200 meter i veteranklasse: Henrik og Willy

Henrik

Der var især et punkt, som jeg SKAL
efterleve: pistolskytter med våben
skal være aktivt skydende. Dvs. 4-6
gange pr. år skal du være aktivt
skydende.

Willy

Der var flere som fik en lille reminder ved sidste våbeneftersyn om at
være mere aktiv. Der er desværre
flere som pt. IKKE efterkommer
dette lovmæssige krav. Du ved nok
selv, om du er i denne kategori, du
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skal snarest tage beslutning om du
fortsat vil have din tilladelse, eller
om vi via SKV systemet og politiet
skal inddrage dit våben. Formanden
venter på et besøg, en mail eller en
opringning. Vi vil til næste sæson
indføre en elektronisk registrering
af dine skydninger via et nyt program, som Claus Stahnke har udviklet.
John

Side 6
På billedet ses holdet: fra v. Lasse
Sommer-Stig Mungholm-Bjørn Nielsen - John Mortensen

Gevær terræn ØST
Søndag d. 18. maj samledes en lille
flok geværskytter (64 stk.) fra hele
Sjælland i Jægerspris, hvor ØST
stævnet blev afviklet. Vi var kun to
fra SKL (Michael og John), men vi
fik en dejlig dag ud af det, trods en
del vand fra de højere magter i
starten af skydningen. Det var en
syv stationers skydning samt sekundskydning med en sværhedsgrad ”noget over middel”. John var
deltager på DGI Nordsjællands veteranhold og det blev til sølv lige efter
DGI midt/vestsjælland. Bedre gik
det i sekundskydningen, hvor Stig
Munkholm og John sikrede sig
guld, efterfulgt af midt/vestsjælland
og Storkøbenhavn.

Stig og John

En tur sydpå,
af Claus Stahnke
Den 6. Juni vendte jeg næsen sydpå
sammen med et par skydekammerater mod den årlige IPSC skydekonkurrence i Philipsburg i Tyskland.
Philipsburg er kun kendt for to ting,
nemlig et atomkraftværk og en skydebane, og på skydebanen foregår
årligt en lang række konkurrencer,
hvoraf den største er Infinity open,
hvis hovedsponsor er Infinity pistolerne fra USA.
Konkurrencen er meget populær og
trækker de bedste skytter fra hele
verden, f.eks. Eric Grauffel fra
Frankrig, og Blake Miguez fra USA,
begge regerende verdensmestre,
Eric endda adskillige gange.
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Philipsburg ligger temmelig sydligt,
lidt syd for Heidelberg, så det var
herligt, at chaufføren havde kunnet
låne en Audi A8 til turen, og det gik
i rask tempo og behørig luksus sydpå.
Næste morgen på det meget omfattende skydeanlæg, blev vi forsynet
med en plan for skydningerne, i alt
19 baner over de to dage, heraf nogle temmelig komplicerede, det skulle blive en udfordring.
På en af banerne skulle man f.eks.
starte med at smide en bold i et hul,
hvorefter den ville trille ned af en
lang sliske i hele banens længde, og
derved passere en række sensorer,
der hver især startede nogle bevægelige skiver.

Side 7
Det siger sig selv, at her skal timingen være på plads, for er man ikke
klar til tiden, får man f.eks. aldrig
ram på den skive, der suser forbi på
en svævebane. (se billedet.)
Nå, der var jo ikke andet at gøre end
at klø på med krum hals, og det gik
da også forholdsvis fint, rent skydemæssigt.
Noget andet var velbefindendet, som
led noget under de næsten 37
grader i skyggen, der var denne
weekend. Vi drak RIGTIG meget
vand, ca. 5 liter på sådan en dag, og
jeg snakkede med en jysk skytte,
som personligt havde drukket omkring 8 liter på den første dag, men
det var også inkl. de øl, han havde
fået om aftenen.
Det er en kæmpe udfordring at
skulle holde hovedet koldt, ikke
dehydrere, og så samtidig levere sin
allerbedste skydning i konkurrence
med verdenseliten. Her hjælper det
med rutiner; f.eks. kan man vænne
sig til at drikke hver gang, man
kigger på sin taske, for det er ikke
nok at vente på, at man bliver tørstig, så er det allerede for sent.
Man skal jo være på toppen rent
sportsligt hele tiden, så man er klar
til de måske 15 sekunder, hvor man
skal levere eksplosiv handling, ved
lynhurtigt at skyde en kompliceret
bane, og samtidig ramme så præcist
som muligt.
IPSC skydning er jo på tid, så når
man er på, skal man være der
100%.
Det gik dog så godt, som man kunne
håbe på, og på de 19 baner, med
samlet 366 skud, der skulle ramme,
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havde jeg kun en enkelt forbier,
selvfølgelig på den sidste bane.
Jeg gjorde det også så hurtigt som
jeg kunne, og jeg er godt tilfreds
med min placering som nr. 47 i det
samlede regnskab, med 65 % af verdensmesterens resultat, og en sjetteplads i Senior kategorien.
Den danske skytte Norah Josephsen fik en flot tredieplads i Lady
kategorien, som vi som danskere
naturligvis var stolte af.
Ved den afsluttende præmieoverrækkelse blev der som sædvanlig
trukket lod om en Infinity pistol, en
værdi på ca. 30.000 kroner, men
den gik desværre ikke til en af os.

Vi sagde tillykke til nogle klubmestre. Her en af klubmesterne fra BKklassen.

Her ses vinderne i Open kategorien, Eric
Grauffel, Saul Kirsch, og Chris Tilley

Nyt fra salonriffel
Så gik er endnu en vintersæson på
banen, men nu er den også forsvundet og foråret med. Men inden
vi sluttede helt, og der fortsat var
skytter på banen, holdt vi ”sæson
afslutning” med lidt præmier for
klubmesterskaberne samt lidt brød
og kaffe.

Resultaterne kan du finde i det
sidste nummer af vores blad. Ellers
er der kun at sige ”go” sommer, og
vi ses igen onsdag den 13 august til
en ny vintersæson.
Michael Prætorius

