
 

  

Så er vi tilbage på Lyngby stadion! 
 
 

 
 

Banerne var klar – skytterne var klar – teknikken var klar til at 
registrere det første skud. 

Næste chance for at prøve disse fantastiske baner er 9/8-2016 
 

            Nr. 3. juli kvartal 2016 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 
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Hjemmeside 
www.skyttelaugetlyngby.dk   
 

Bladet – Skytten 
Medlemsblad for Skyttelauget 
Kongens Lyngby udkommer 4 
gange om året i 150 eksemplarer. 
Deadline for nr. 4/2016 er 
mandag den 12. september 2016.  
På nettet kan du finde bladet via 
vores hjemmeside. Her finder du 

bladet ca. 1 uge før, det ligger i din 
postkasse. 
 

God sommer 
 
Foråret har været en meget travl per–
iode med færdiggørelsen af vores nye 
baner på Lyngby Stadion, som frem–
over hedder ”Lyngby Idrætsby”. Der 
har været stor aktivitet med at få ba–
nerne til at blive færdige, og jeg skal 
takke de mange frivillige, der har 
hjulpet med at samle hæve/sænke–
borde, trække kabler, montere skiver 
og lamper, ophænge gummidug og 
mange-mange andre ting mere.  
 
Vi har fået stor hjælp fra kommunens 
folk på Lyngby Stadion, ligesom skyt–
ter fra Garderforeningen har monteret 
og malet alle træafdækningerne ved 
skiverne. Smeden i Virum har løst de 
mange stålkonstruktionsopgaver med 
stor kompetence, en stor tak til Tho–
mas og hans folk. Jeg vil også takke 
Flemming J. Knudsen og Christian 
Nemmeø fra Lyngby-Taarbæk kom–
mune, Center for Areal og ejendom–
me for et fortrinligt samarbejde, som 
muliggjorde færdiggørelsen af et top- 
moderne skydebaneanlæg. Vi afventer 
en officiel indvielse engang i efteråret. 
Jeg vil opfordre alle til at læse de 
regler, som er ophængt ved indgangen 
til skydebanen mht. hvad, der må 
skydes med og hvordan. Vi har des–
værre set, at der er flere utilsigtede 
skud som sidder i plinterne og i træ–
inddækning. 
 
På det skydemæssige har det været et 
travlt forår med pistol division skyd–
ning med to hold og instruktion af 
mange nye skytter. Der er kommet 
gang i pistolterrænskydningen igen og 
som I kan se andet sted, er det til stor 
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tilfredshed. Det har været stor tilslut–
ning til de instruktionsforløb, som vi 
har indført. Der har været overtegnet i 
januar, marts, maj og der er allerede 
fyldt op til september. Mange nye 
skytter kræver også, at de skal hjæl–
pes efterfølgende. Jeg vil gerne opfor-
dre de ”gamle” og mere erfarne skytter 
til at give et nap, ikke mindst når 
børnene skyder på banen. Det er vig-
tigt at vi alle sikkert kan færdes på 
banen og videregive vores erfaring til 
de nye medlemmer. 
 
Bestyrelsen har accepteret at Claus 
Stahnke har ønsket at stoppe som be–
styrelsesmedlem og leder af pistol–afd. 
pga. manglende tid og prioritering af 
IPSC konkurrencer. Jeg kan kun be–
klage dette og vil hermed takke Claus 
for den tid, han har været med i be–
styrelsen. Vi har valgt ikke at indkal–
de suppleant, og opgaverne er blevet 
fordelt som i kan se under Bestyrel–
sen på side 2. 
 
Jeg håber, at alle skytter og deres fa–
milier får en – GOD sommer. 

John 
 
Husk banelejen 

 
Baneleje er et begreb kendt af de få, 
som lejlighedsvis ikke skyder med 
foreningsammunition. Hovedreglen er, 
at den ammunition, der anvendes til 
træning i klubben på stadions baner, 
er pålagt en lille merpris, som skal 
dække skivemateriel, slidtage, for–
brugsstoffer m.m. 
 
I de få tilfælde, hvor en skytte er nød–
saget til at anvende hjemmeladet, 
eller anden ammunition uden om 
klubben - det kan handle om eksem–
pelvis tekniske udfordringer eller 

præcision - mangler dette bidrag til 
vedligehold. 
 
Baneleje har eksisteret i mange år, 
men vi kan se, at der ikke indbetales i 
samme grad som før, og vi skal derfor 
indskærpe at til hver træning, hvor 
der anvendes fremmed ammunition, 
så skal der betales. 
 
Hidtil har vi haft en ordning med be–
taling af 12. kr. pr gang, denne bibe–
holdes for de skytter, som anvender 
den i det små, og udvides med et 
sæsonkort, hvor man for 300 kr. kan 
betale baneleje for hele sæsonen. Så 
er der i hvert fald ingen undskyldning 
for ikke at huske det. 
 
Der er ingen undtagelser for baneleje 
uanset omfang, hvordan man er invol-
veret i foreningen, og hvornår der 
skydes. 
 
Har du spørgsmål til baneleje, så fang 
kassemesteren eller et bestyrelses-
medlem når vi er tilbage efter som-
merferien. 

 
/Jakob 

 

SOMMERFERIE	
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Skydekalender 
 
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael P.) 
Junior & Senior  
Tirsdag d. 9/8 Første træning i Lyngby 
Tirsdag d 6/9 1. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00 
Tirsdag d. 13/9 2. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00 
Tirsdag d. 1/11 1. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00 
Tirsdag d. 8/11 2. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00 
 
 
Pistol (Leder: Jakob V.) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik B.) 
Tirsdag den 9/8 Første træning i Lyngby 
Lø-Sø d. 20-21/8 Nordsjællandsmesterskabet: 25m - Hanebjerg 
Søndag d. 4/9 Pistol terræn Hanebjerg 
Tirsdag d 6/9 1. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00 
Tirsdag d. 13/9 2. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00 
  
Fr-Sø d. 7-9/10 Lönsboda Pistol terræn 
Tirsdag d. 1/11 1. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00 
Tirsdag d. 8/11 2. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00 
 

  

Terrænskydning Gevær (Leder: John M.) 
Lø-Sø d. 27+28/8 DM Terræn skydning - Riffel og Pistol i Borris 
 
 
Langdistance 200-300m (Leder: Michael P.) 
Lø d. 8/8 + ma d. 10/8  
on d.12/8 + to d. 13/8 

Saxegårstævne 50m og 200 m 

Lø-Sø d. 20-21/8 Nordsjællandsmesterskabet: 50m, 200m og 300m -
Hanebjerg 

Fr-Sø d. 23-25/9   DM Voksen - 50m, 200m 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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Luftgevær, 15m 
 
Som bekendt afholdte vi klubmester–
skab på 15m luft tilbage i februar må–
ned. Men resultatlisten fik I aldrig, så 
bedre sent end aldrig. Her er Resul–
tatlisten: 
 
Klasse Børn 
1 Anders G. Wolstrup   195/06 
2 Noah Bøggild      189/05 
3 Lucas Jensenius    179/01 
4 Svend Boeg Therkelsen 177/01 
5 Ras Vinter Rasmussen 173/01 
 
Klasse Voksen 
1 John Aarø Mortensen  173/00 
2 Michael Prætorius   165/00 
3 Erkki Søndergaard   161/03 
4 Dennis D. Bøggild    143/00 
5 Pavel Ibenforth     142/00 
6 Ethan A. N. Ingholt   131/00 
 
Klasse Senior 
1 Carl Nielsen      185/02 
2 Jesper B. Erichsen   184/03 
3 Folmer S. Gørtz     183/00 
4 Anker Hoch      182/02 
 
Når I nu læser dette blad, holder vi 
alle sommerpause på stadion. Men 
den 9. august er vi på stadion igen. 
Så kom og skyd på vores nye baner! 

Michael P  
 
Lyngby Idrætsby 
skydebaner taget i brug 
	
Tirsdag d. 3. maj flyttede vi alt vores 
materiel fra Nærum til Lyngby. Vi 
begyndte kl. 7:30 med at pakke de 
sidste sager og våben blev udtaget af 
vores skabe. Derefter overtog flyttefolk 
fra Stenberg den store opgave med at 
udlægge plader og rulle alle forening–
ernes våbenskabe ud af boksrummet. 

Efterfølgende blev de hejst på lastbil 
og transporteret til Lyngby. Først på 
eftermiddagen var de klar til at blive 
hejset ned i kælderen og rullet ind i 
boksrummet i Lyngby.  
 

 
Det tog rigtig lang tid og kl. 18:45 var 
den store opgave fuldført, og vi kunne 
tage imod skytterne til den første 
træning kl. 19, på det nye anlæg.  
 

 
Vi bød skytterne velkommen og alle 
blev instrueret i brugen af de elek–
troniske skiver fra Meyton, som til al–
les store tilfredshed fungerede fantas–
tisk (som vi forventede). 
 
De 20 baner er et længe ventet løft af 
vores kapacitet, og de er blevet brugt 
flittigt af medlemmerne fra alle fem 
skytteforeninger, som endelig er kom–
met ”hjem”, efter fem års fravær. 
 
Vi havde lavet et set-up med 5 pistol–
skiver og 5 geværskiver på hver bane 
på 15 meter, men de er efterfølgende 
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blevet justeret flere gange, så det op–
fylder skytternes ønsker.  
 

 
Den store fleksibilitet gør, at der nu 
kan skydes alle de forskellige disci–
pliner, som vi ikke har haft mulighed 
for i Nærum. Vores træningsdag er 
fremover tirsdage fra kl. 19-22, hvor 
der er åbent for salg af ammunition, 
ligesom der altid er instruktører til rå-
dighed. Der vil også være mulighed 
for, at skytter fra alle foreningerne 
kan træne om torsdagen. Det kræver, 
at det aftales med én, som er god-
kendt til at afstille alarm og sætte ba-
nerne aktive (SKV3 godkendt). Skyde-
banene er overvåget og døre er låst via 
et elektronisk system. 
 

 
 
Til dig, som ikke har set de nye baner: 
du må vente lidt, da vi havde sidste 
træningsaften d. 14. juni og starter op 
igen tirsdag d. 9. august. 
 
Skydebanerne ligger i kælderen under 
den nye hal, som ligger mellem svøm–
mehal og den gamle opvisningshal. 
Du skal ind ved den nye indgang til 
svømmehallen, så til venstre to gange, 

ned med elevator og så til venstre eller 
ved brug af trappen og så til højre. 
Ved slusen skal du ringe på klokken. 
Til efteråret åbner vi mulighed for at 
de meste aktive kan købe en brik, 
som giver adgang gennem slusen, 
forudsat at alarmen er stillet af en 
SKV3 godkendt. 

 
Vi håber, når efterårssæsonen star–
ter, at der kommer rigtig mange af 
vores ”gamle” skytter sammen med de 
mange, der allerede har stor glæde af 
disse fantastiske baner. 

John M. 
 
Terrænskydning forår og 
sommer 2016 
 
Nu er det igen kommet gang i terræn–
skydning i klubben. Efter den store 
tilslutning til sidste års Lönsboda tur, 
har adskillige af klubbens medlemmer 
deltaget i skydninger forskellige steder 
på Sjælland. 
 
Den første tur i år, som jeg selv deltog 
i var den 16. april i grusgraven ved 
Igelsø. Vi var ca. 10 deltagere og vi var 
derfor fordelt på tre hold. Benjamin og 
Ognjen var nye og kom desværre til at 
gå med nogle skytter fra andre klub–
ber, fordi der var gået lidt rod i til-
meldingerne. Alle deltog og gennem-
førte to skydninger med både ca. 22 
og grov pistol eller revolver. 
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For Benjamin og Ognjen var denne 
terrænskydning den første, så Henrik 
forklarede hvordan man skulle tolke 
de forskellige informationstavler, og 
hvordan man indtager korrekt skyde–
stilling. 

 
Banen havde mål fra ca. 10 meter og 
ud til over 50 meter. Det er noget 
andet end bare at skyde på de faste 
15 eller 25 meter nede i de vante 
omgivelser i klubben. 

 
Den seneste terrænskydning var i de 
smukke omgivelser i Tubæk, hvor vi 

var 5 medlemmer afsted. Povl Mar–
tens, Mikkel Holmgren, Benjamin 
Thaulow, Ognjen Vukovic, og mig 
selv, Carl Nielsen. Vi kørte i to biler og 
mødtes ved indskrivning lidt før kl. 
12. Vi stillede igen op i to discipliner, 
cal. 22 og i grov. Slagstiften på min 
Pardini brækkede efter 4 ud af de 5 
prøveskud, så jeg nøjedes med at tage 
billeder. – SURT. 

 
Der var dejligt mange deltagere, og 
stævnet havde omkring 400 skyd–
ninger. Området omkring Tubæk er 
meget kuperet, med en blanding af 
bakker, skov og græsarealer, og 
målene var igen meget spredte med 
afstande fra 12 meter til 56 meter. Jeg 
syntes at det var dejligt med den store 
variation i naturen, og det er noget 
sjovere at gå rundt i en skov i forhold 
til en grusgrav. 
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Resultaterne var ikke så prangende 
med placeringer fra nr. 11 til 57, så 
der er noget at arbejde med, men alle 
var glade og havde haft en rigtig god 
eftermiddag. 

Jeg vil opfordre alle, som har lyst til 
at deltage i fremtidige terrænskyd-
ninger, til at forhøre sig i klubben. 
Det er sjovt at deltage og en rigtig god 
øvelse og variation til de almindelige 
skydninger i klubben. 

Carl 
 

DGI SKYDNING 
NORDSJÆLLAND 

INDBYDER HERMED ALLE 
SKYTTER I 

NORDSJÆLLAND TIL: 
NORDSJÆLLANDS 

MESTERSKAB 
25m - 50m - 200m - 300m - 

300 m 
 
 
Se næste spalte ààààààààààà 

Skydninger afvikles pa ̊: Hanebjerg 
Skyttecenter Hanebjergvej 6, 3400 
Hillerød 
 
Lørdag d. 20. august 
25m FIN/GROV  kl. 9:00 og 10:00  
25m STD     kl. 11:30 
50+200+300m   kl. 9.00-14.00 
300m Nordisk   kl. 11.00 
 
Søndag d. 21. august 
25m FIN/GROV  kl. 9:00 og 10:00 
25m STD     kl. 11:30 
50+200+300m   kl. 9.00-14.00  
300m Nordisk   kl. 11.00  
200m finaler   kl. 14.30  

liggende og stilling 
50m finaler    kl. 15:30 børn 
50m finale    kl. 16:30  

liggende & stilling 
 
Skydningerne afvikles efter DGI 
Skyttebogens gældende 
bestemmelser. 
Hvis deltagerantallet i finalerne 
tillader det, vil 50m finalerne blive 
afviklet samtidig. 
 
Tilmelding til pistolskydning og 300m 
nordisk kan ske pa ̊ 
www.skydetilmelding.dk og pa ̊ dagen 
såfremt der er ledige pladser. 
Tilmelding til finaler skal ske senest 
søndag kl. 13:30 til stævnekontoret. 
Øvrig tilmelding ikke nødvendig. 
Indskud 
Pr. skydning uanset afstand:  
Børn og JUN: 55 kr.  
Øvrige: 70 kr.  
Mesterskab: 30kr. 
Indskuddet betales kontant pa ̊ dagen 
før skydningen afvikles. 
 
Det senest opdaterede program kan 
altid findes pa ̊ www.dgi-nsj-
skydning.dk.  


