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bagsiden. 
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Bestyrelsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjemmeside 
www.skyttelaugetlyngby.dk   
 

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

Deadline for nr. 4/2015 er 
mandag den 17. august 2015.  
 
På nettet kan du finde bladet via 
vores hjemmeside. Her finder du 
bladet ca. 1 uge før, det ligger i din 
postkasse. 
 

God sommer 
 
De fleste holder allerede sommer-
ferie og efter en god sæson i Næ-
rum samt en del møder ang. de nye 
skydebaner på Lyngby stadion, er 
det også tiltrængt. 
 
Vi har oplevet en god tilslutning om 
onsdagen i Nærum og vores strate-
gi med optagelse og instruktion af 
nye skytter, de to første onsdage i 
hver måned, har virket fint. Vi 
efterlyser stadig ”gamle” skytter til 
at være behjælpelige til at se efter 
børnene. Vi skal have en voksen på 
banen, når børnene og andre nye 
skyder. 
 
Skydebanebyggeriet på Lyngby Sta-
dion er endelig kommet i gang efter 
kommunen har bevilget 3 mill. til 
færdiggørelsen og indretning af 
skydebanen. Vi har været til møder 
med de kommunale embedsmænd 
fra Center for areal og ejendomme 
samt den nye uvildige arkitekt, 
som er sat på en stor opgave med 
at samle trådene for det store 
byggeri i Idrætsbyen. Vi er utrolig 
glade for den velvilje, som vi har 
mødt og vores store ”mangelliste” 
er blevet godkendt og accepteret.  
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Vores skivemateriel fra Tyskland er 
netop blevet bestilt, men det kan 
desværre først leveres til oktober. 
Standpladsvognene til de 2x10 stk. 
hæve/sænkeborde samt afdæk-
ninger ved skivevæg er næsten 
også bestilt. Nu afventer vi, at kom-
munen indhenter tilbud på lyd-
dæmpningsmateriale og LED belys-
ning, så det forhåbentlig kan op-
sættes i den nærmeste fremtid. Der 
er stadig en del opfølgning på 
alarmanlæg, IT-opkoblinger mm.   
 
Det betyder, at vi får brug for 
adskillige frivillige hænder i efter-
året til montage opgaver. 
 

 
 
Indgangen til vores nye baner i 
Lyngby 

 
Opholdsrummet er også ved at 
være klar. 
 
Med disse dejlige informationer kan 
vi nu endelig se frem til, at vi kan 
komme tilbage til Lyngby, men jeg 
tør ikke komme med en dato. 
God sommer og på gensyn i Næ-
rum d. 19. august. 
 

Hilsen John 
 

Geværterræn 
 
Så er der mulighed for at komme til 
en geværterræn på Hanebjerg søn-
dag d. 16. august. 
Ramløse afholder en skydning som 
foregår på de faste baner i området, 
så det bliver en kort gåtur (ca. 1 
km) og absolut ikke anstrengende. 
Jægere kan deltage med repeter-
rifler uden mundingsbremse. Jæg-
ere med begrænset magasinkapa-
citet må genlade og har samme 
skydetid som juniorskytter (20 sek. 
ekstra). Jægere kan anvende 
siddende skydestilling i stedet for 
knælende. Tilmelding senest 5. 
august til undertegnede. 
 

John 
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Skydekalender 
 
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 
Junior & Senior  
Onsdag den 19/8 Første dag efter sommerferien i Nærum 
 

Pistol (Leder: Claus Stahnke) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech) 
Uge 27 Landsskyttestævne i Vingsted for pistol og gevær 
Onsdag den 19/8 Første dag efter sommerferien i Nærum 
Lø-Sø den 22-23/8 Nordsjællandsmesterskab 25m – Hanebjerg  
Lø-Sø 29-30/8 DM i pistolterræn - Jægerspris 
Lø-Sø d. 26-27/9 Senior DM pistol 25m - Vingsted 
  

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen) 
Søndag d. 16/8 Geværterræn på Hanebjerg Tilmelding senest 5/8. 
Lø-Sø 29-30/8 DM i geværterræn - Jægerspris 
 
Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius) 
Uge 27 Landsskyttestævne i Vingsted for pistol og gevær 
Lø-Sø den 22-23/8 Nordsjællandsmesterskab 50m, 200m, 300m – 

Hanebjerg  
Ma 10/8 + On 12/8 + 
Fr-Sø 14-15/8 

Saxegårdsstævne 50 og 200 meter gevær 

Lø-Sø d. 26-27/9 Senior DM gevær 50m, 200, og 300m - 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 Nordsjælland 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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KlublivDanmark  
– hvad er det? 
 
KlubLiv Danmark bygger på be-
grebet MikroSponsorater. Det vil 
sige, at hver gang du som KlubLiv 
Medlem bruger dit Dankort i butik-
ker som er tilmeldt som KlubLiv 
Sponsorer, så optjener du Mikro-
Sponsorater til den - eller de klub-
ber - som du har valgt. Uanset om 
butikken ligger i Skagen, Gedser 
eller på Nettet - så går støtten til 
din klub. 
 
Du kan altid tjekke, hvor meget 
støtte klubben får via ”Butiks-
Guiden” her på hjemmesiden. Du 
kan også kontakte KlubLiv Support 
på tlf. 79 30 60 20 
 
Gå ind på www.klublivdanmark.dk  
og tilmeld dig – søg efter 
Skyttelauget Kgs. Lyngby – så kan 
du støtte din klub uden, at det 
koster dig ekstra. 
 

 
John 

 

Våben skal renses 
 
Vores våben trænger til en ”kærlig 
hånd”. Både geværer og pistoler 
skal jævnligt rengøres, og vi vil 
bede jer alle om at rense våben 
efter I har benyttet det, måske ikke 
hver gang, men meget oftere end 
det sker i dag. 
 

 
 

 
 

John 
 

Registrering af nye våben 
på Sjælland vil få kortere 
ekspeditionstid efter 
sommerferien. 
 
Den store sagspukkel af cirka 
1.600 SKV-ansøgninger hos politiet 
med registrering af skyttevåben på 
Sjælland vil blive bragt ned i de 
kommende måneder. 
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Det har ACØ, politiets kontor for 
våbenregistrering på Sjælland, lov-
et på et møde med DGI Skydning, 
Dansk Skytte Union, Danmarks 
Jægerforbund og Danmarks Vå-
benhandlerforening den 15. juni. 
Pr. 1. juni ansatte ACØ tre nye 
medarbejdere til at sagsbehandle 
puklen af sager, der venter tilbage 
fra december og januar. 
 
En hyppig status 
ACØ eller Administrativt Centrer 
Øst, lover desuden at komme med 
er snarlig vurdering af, hvornår 
sagsbehandlingstiden er nedbragt 
til fire uger. 
Politiet vil samtidig hver 14. dag 
give en status på behandlingstiden. 
Første gang den 22. juni. 
Skytter og skytteforeninger: Ring 
ikke til ACØ om sager, der bør 
fremmes ekstra, men til SKV DGI 
Skydning og Dansk Skytte Union. 
 
Flere ressourcer 
På mødet deltog de fire organisa-
tioner i et møde med ACØ´s ledelse, 
der beklager forholdene og de lange 
ventetider. 
Ledelsen oplyste, at forsinkelserne 
skyldes utilstrækkelige ressourcer. 
Derfor arbejder ACØ på at få tilført 
flere ressourcer. 
Registreringen af våben øst for 
Storebælt har i 2015 været meget 
kritisabel på grund af lange ekspe-
ditionstider hos politiet (ACØ). Eks-
peditionstiden er aktuelt på knap 
fem måneder. 
 
Et fortsat pres 
DGI Skydning og Dansk Skytte 
Union, der begge står for Våben-

registreringen, har længe haft fo-
kus på de uholdbare forhold. De 
har været i dialog med ACØ og har 
klaget til Rigspolitiet. 
I starten af maj lovede ACØ, at be-
handlingstiden ville være nede på 
fire uger med udgangen af juni 
måned, men det løfte holder ikke. 
Derfor har organisationerne fortsat 
presset på, da skytteforeninger og 
skytter er frustrerede. Såvel 
Danmarks Jægerforbund som 
Danmarks Våbenhandlerforening 
bakker kritikken op. 
 
To ekstra prioriteringer 
På mødet med ACØ havde skyt-
teforeningerne fokus på det kriti-
sable i de lange ekspeditionstider i 
almindelighed. 
De satte et særligt fokus på det 
stærkt kritisable i, at mange skyt-
ter bringes i den situation, at de 
ejer et våben, som de ikke har en 
gyldig tilladelse til på grund af 
politiets langsommelighed. 
Våbenpåtegningen fornyes ikke ved 
udløb, selv om der i god tid er søgt 
om det. ACØ vil have et særligt 
fokus på det område. ACØ vil også 
sikre, at godkendelse af bestyrelser 
i skytteforeninger ved udskiftning 
af bestyrelsesmedlemmer også pri-
oriteres særligt højt. 
 
Kontakt ikke ACØ 
DGI Skydning og Dansk Skytte 
Union opfordrer til, at skyttefor-
eninger og skytter ikke ringer til 
ACØ, da det vil tage ressourcer fra 
behandlingen af sager. 
Ring i stedet til Våbenregistrering-
en, hvis der er nogle forhold, som 
gør, at en sag bør fremmes ekstra, 
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da SKV så vil tage en dialog med 
ACØ om det. 
 
Nyt møde i august 
DGI Skydning vil følge ACØ´s tiltag 
og behandlingstid meget nøje og 
løbende orientere om det på dgi.dk. 
Desuden mødes DGI Skydning, 
Dansk Skytte Union, Danmarks 
jægerforbund og Danmarks Våben-
handlerforening igen i august for at 
vurdere, om der skal tages politiske 
initiativer efter folketingsvalg og 
sommerferie. 
Skytteorganisationerne tror fortsat 
på, at det på længere sigt vil være 
en fordel, at politiet har samlet be-
handlingen af våbensager på to 
centre. 
Det forventes at føre til en større 
effektivitet og ensartethed.  
 
”sakset fra DGI hjemmesiden” 
 

Uddeling af præmier fra 
klubmesterskaberne. 
 
I år havde vi valgt, at samle udde-
lingen af præmier og fejring af 
vinderne for de forskellige klub-
mesterskaber ved et arrangement.  
 

 

 

 
 
Vi siger til lykke til alle vinderne, 
som ud over præmierne også fik 
klapsalver med i købet. 
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Nyt fra Kasseren 
 
Som ny kasserer vil jeg her i vores 
medlemsblad prøve at komme med 
et indlæg indimellem for at delagtig 
gøre alle med nyheder. Jeg har nu 
fået alt økonomi/årsregnskab bi-
lagshåndtering, kasseregistrering-
er, nye medlemmer ind i EXCEL, 
da det tidligere økonomisystem var 
DOS-baseret og ikke kunne 
videreføres eller overtages. 
Desuden er vores lagerstatus lige-
ledes i EXCEL, via vores nye 
kassesystem ”POS System Cash 
Register”, der er en Tablet, hvori alt 
kontant- og MobilePay salg skal 
indtastes. 
Vi har nemlig også fået MobilePay, 
så det er ikke mere nødvendigt med 
kontanter. Indbetaling med Mobile-
Pay er på mobil nr. 61 51 60 11, 
men det kræver at man har en 
SMART-Phone samt MobilePay 
APP, den kan hentes gratis.  
MobilePay, intro hvad du skal gøre 
(Seddel med nr. og intro ligger også 
ved kassen) 
1. Oplys om du betaler med Mobile-
Pay, det er en fordel, at du er logget 
ind, inden det er din tur, det kan 
tage lidt tid ellers… 
2. Indtast beløbet du køber for 
(oplyses af kassen). 
3. Skriv i ”Skriv Besked” følgende 
(Det kan godt være samlet, hvis 
man betaler eks. AMU og Kontin-
gent samtidig) 
AMU (køb af ammunition) 
IND (indmeldelsesgebyr) 
SKL XXXX (kontingent) 
Andet (skriv hvad) 
BOG (Bøger mv) 
REG (Våbenregistrering) 

OPV (Våbenopbevaring) 
4. Vis kassemesteren din kvittering 
fra MoblePay (skærmbillede på din 
Mobil), når overførslen er gennem-
ført. 
 
Jeg regner med at MobilePay pro-
cessen tilrettes løbende, ift. de til-
bagemeldinger og de erfaringer vi 
får. 
Man oplyser heller ikke navn mere, 
når man køber ved kassen, men vi 
spørger om det ift. evt. restanser i 
kontingentindbetalingerne. Der er 
desværre en del, der ikke har betalt 
deres kontingent endnu, og jeg vil 
bede Jer om at få dette indbetalt 
nu. Ellers kan vi afvise Jer, indtil I 
har betalt, og nu er der også 
MobilePay (foruden kontant, bank-
overførsel, posthus) så ingen und-
skyldning mere. 
Når I indbetaler Jeres kontingent, 
skal I altid oplyse/skrive Jeres SKL 
medlemsnr. ”SKL XXXX”, da det 
ellers kan være svært at finde ud 
af, hvem en indbetaling kommer 
fra. Det jo ikke altid den, der 
betaler (navn) der er medlem (andet 
navn). Hvis I er i tvivl om Jeres SKL 
medlemsnummer, har vi en liste, 
og det fremgår ligeledes af det 
fremsendte Girokort. 

Povl M.Kasseren  
 
 

 


