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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Klubmestre i massevis!
Vores klubmestre blev fejret i forbindelsen med afslutningen af
sæsonen – læs side 3, 4 og 5.
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Bestyrelsen

Side 2

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

Formanden har ordet
Vi har haft rigtig mange skytter på
banerne i hele foråret, og det er
dejligt, at vi benytter vores fine
baner maksimalt. Om tirsdagen
kan vi snildt være 30-40 skytter, og
mange skyder flere discipliner, og
om torsdagen stiller mange sig til
rådighed og lukker banen op. Her
kan alle brugerne komme, og det
bliver som bekendt annonceret på
vore facebookside ”Torsdagstræning…” . Når det er sagt, så kan vi
se at banerne slides meget pga.
skydning med specielt grov. Der er
alt for mange ”smuttere”, og det går
udover træværket og i plinten. Jeg
vil opfordre alle, der skyder med
grov, om at passe meget bedre på,
og vi vil påtale det og nægte skydning.

Hjemmeside

www.skyttelaugetlyngby.dk

Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året i 200 eksemplarer.
Deadline for nr. 4/2017 er
onsdag den 13. september 2017.

Vi arrangerer nogle arbejdsdage d.
26., 27. og 28. Juni, hvor vi bl.a.
skal have tømt kuglefangskasserne, udskiftet træbeklædning, opsat
gummidug og meget mere.
Vi har fået en stor støvsuger med
en udskiller, som kan dele bly og
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grannulat i hver sin beholder, den
skal for alvor stå sin prøve. Der har
være mange forsøg, og vi har set
den fungere til stor glæde og tilfredshed.

Vi har indkøbt nogle skydejakker i
forskellige størrelser, som vi håber
kan være med til at give bedre
komfort og dermed bedre resultater.

Side 3
Vores introkurser, som vi afholder
hver anden måned over to tirsdagen, har være fyldt helt op. Holdene
til september er fuldt booket, og vi
er begyndt at skrive op til novemberholdene. Vi har fået mange nye
medlemmer, og det har givet stort
pres på instruktører og hjælpere –
Tak for det.
Vi skal efter sommerferien have
stillet hold til pistoldivisions turneringen, hvor der skal samles hold á
4 personer, som kører rundt til de
forskellige foreninger i Nordsjælland. Jeg håber, at vi kan samle
mindst tre hold, og det forpligter,
da 1. holdet rykkede op, og der er
mange talenter som presser ”de
gamle”, som har prøvet det før. Vi
skal selvfølgelig stille stærkest muligt, så det bliver spændende at se,
hvordan holdene kan sammensættes.
Jeg vil ønske alle en god sommer.
John

Sommerafslutning
Tirsdag d. 6/6 holdt SLK sommerafslutning med kaffe og kage samt
præmier til de dygtige.
Rygtet om hæder og god forplejning
havde tilsyneladende bredt sig solidt blandt klubbens medlemmer,
for op mod 50 mænd, kvinder og
børn dukkede op for at ønske hinanden god sommer og hylde vinderne af diverse discipliner - både i
klub og Nordsjælandsmesterskabs
regi.
Fortsætter efter Skydekalenderen.
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Side 4

Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Tirsdag den 8/8

Første træning i Lyngby

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Tirsdag den 8/8
Lø-Sø den 19-20/8
Lø-Sø den 26-27/8
Tirsdag den 5/9
Tirsdag den12/9
Lø-Sø den 16-17/9
Fr+Sø den 29/9 + 1/10

Første træning i Lyngby
Nordsjællandsmesterskab på Hanebjerg
DM i pistolterræn i Borris lejren
1. del af instruktion af nye skytter kl. 20:00
2. del af instruktion af nye skytter kl. 20:00
DM pistol 25m i Vingsted
DM pistol 25m i Vingsted

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Søndag den 27/8
Søndag den 3/9

Dobbelt gevær terræn Jægerspris
DM i geværterræn i Borris lejren

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
Lø-Sø den 19+20/8
Nordsjællandsmesterskab på Hanebjerg 50m + 200m
Lø-Sø den 16-17/9
DM gevær 50-200-300m ung i Vingsted
Fr+Sø den 29/9 + 1/10 DM gevær 50-200-300m senior i Vingsted
Vil du skyde på Hanebjerg så kan jeg træffes på 23 71 70 47. Ring helst dagen
før. MVH Michael Prætorius

Se mere på www.skyttelaugetlyngby.dk eller
Facebook/Skyttelauget Kgs. Lyngby.

Sommerafslutning - fortsat
I klubmesterskaberne blev de vindende børneskytter belønnet med
medaljer, mens de voksne blev begavet med vin. Hvor det gjaldt
Nordsjællandsmesterskaberne, fik
alle vindere medaljer, og SKL stod
for en fornem metalhøst. Årets resultatlister vidner sammenlagt om
en stigende aktivitet i klubben særligt pistolafsnittet er populært men også om, at træningen ikke er
forgæves. Samlet set leverer SKL
bedre og bedre resultater.
Men skydning er ikke det eneste

område, hvor SKL brillerer. Vi er
også rigtig gode til at hygge os og
havde det sjovt sammen. Det blev
mere end bevist til sommerafslutningen, hvor klubbens medlemmer
havde nogle hyggelige og underholdende timer i hinandens selskab. Snakken gik lystigt mellem
bordene, og nogle ellers sjældne
gæster i klublokalerne havde
fundet vej til en rar aften og fornøjeligt samvær med ligesindede.
Det bliver rart at mødes igen efter
sommerferien - første gang 8/8 - til
skarp træning og underholdende
socialt samvær. Bestyrelsen vil
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allerede i efteråret lade op til en ny
omgang
mesterskaber
i
den
kommende sæson.
Stina

--- og så til resultaterne --SKL Klubmesterskab 20162017
Std.pistol, 15m. Kl. Børn
1. Noah Bøggild
2. Thomas Bech

196/71
139/34

Std.pistol, 15m. Kl. Junior
1. Theis Nielsen
188/65
Std.pistol, 15m. Kl. UNG 1 Hånd
1. Christoffer Hansen
179/71
Std.pistol, 15m. Kl. UNG 2 Hænder
1. Stig Jørgensen
232/78
2. Pernille Bertelsen
203/70
Std.pistol, 15m. Kl. Voksen
1. Jens Jacob Haugaard
2. Benjamin Thaulow
3. Michael Petersen
4. Johnny Lundstrøm
5. Ognjen Vukovic
6. Henrik Bech
7. Mikkel Holmgren
8. Michael Prætorius
9. John Ingor
10. Ann-C. Samsøe Ingor
11. Ethan A. N. Ingholt
12. Casper Sommer
13. Dennis D. Bøggild
Std.pistol, 15m. Kl. Senior
1. Carl Nielsen
2. Egon Weinreich
3. John Aarø Mortensen
4. Sven Probst-Hansen

1 Hånd
278/95
258/81
257/89
257/88
255/86
247/79
240/74
236/70
232/78
226/79
219/81
219/80
214/76

2 Hænder
267/88
266/85
238/81
232/68

5.
6.

Folmer S. Gørtz
Carsten Nielsen

203/72
150/57

Std.pistol, 15m. Kl. Voksen 2 Hænder
1. Erkki Søndergaard
267/88
2. Pavel Ibenforth
263/84
3. Lars Bay
262/84
4. Poul Martens
246/86
5. Steen Linderstrøm-Lang 244/83
6. Alexander Bossow
229/83
7. Steen B. Sørensen
228/81
8. Niels Madsen
208/69
9. Louise Bjørke
199/62
10. Jakob Vels
181/61
11. Chris Jørgensen
181/54
12. Mila Stensli
162/59
Luftpistol, 15m. Kl. Voksen
1. Jens Hartwig
2. Jens Jacob Haugaard
3. Johnny Lundstrøm
4. Michael Petersen
5. Michael Prætorius
6. Henrik Bech
7. Dennis D. Bøggild
213/70

1 Hånd
281/93
280/91
266/90
258/83
249/82
222/68

Luftpistol, 15m. Kl. Senior
1. Sven Probst-Hansen
2. John Aarø Mortensen
3. Folmer S. Gørtz

2 Hænder
258/84
242/76
223/79

Luftpistol, 15m. Kl. Voksen
1. Timothy Moll
2. Lars Bay
3. Poul Martens
4. Michael D. Jensen
5. Tonny Johansen
6. Marcus D. Jensen
7. Louise Bjørke
8. Steen B. Sørensen
9. Nadia Chafik

2 Hænder

263/82
253/80
241/75
205/67
205/56
201/70
188/60
187/78
185/50

Grov, 25m. GPA - Klasse GPA
1. Jens Jacob Haugaard 255/00
2. Michael Petersen
247/00
3. Sven Probst-Hansen
237/00
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Egon Weinreich
232/00
Chris Jørgensen
227/00
Carl Nielsen
225/00
Lars Bay
224/00
Niels Madsen
223/00
Mikkel Holmgren
222/00
Philip Linde Olsen
221/00
Pavel Ibenforth
213/00
Steen B. Sørensen
203/00
Steen Linderstrøm-Lang 201/00
Poul Martens
196/00

Side 6
hyggeligt samvær med klubkammerater, masser af bål, en lille en
til halsen, god mad over bålet masser af gode løgnehistorier om kryds
10’er J og så også en lille smule
skydning.

Grov, 25m. GR - Klasse GR
1. Jens Jacob Haugaard 269/00
2. Michael Petersen
250/00
3. Lars Bay
241/00
4. Sven Probst-Hansen
238/00
5. Chris Jørgensen
231/00
6. Poul Martens
224/00
7. Mikkel Holmgren
219/00
7. John Aarø Mortensen 219/00
9. Steen Linderstrøm-Lang 209/00
10. Pavel Ibenforth
177/00
11. Carl Nielsen
176/00
12. Ethan A. N. Ingholt
171/00

Terræn Skydning i Sverige
d. 14/10/17
Nu er der åbnet op for dette års tilmelding til "Dansktræffet" i Lønsboda Sverige.
For de, som ikke ved hvad, det er,
kan jeg fortælle, at det er en årligt
tilbagevendende terrænskydning i
Sverige for Danske skytter.
Man skyder både om dagen og om
natten, og i Sverige skal man lade
op med 6 skud imod 5 i DK.
Selvom skydningen foregår lørdag
dag og nat, tager vi allerede derop
fredag eftermiddag, det giver tid til

Da det er en meget populær skydning, vil jeg bede alle, der har interesse i dette om at kontakte mig,
når vi vender tilbage efter sommerferien.
Man skal tage stilling til hvor
mange runder man vil gå .22 9mm - cal 38/357 både dag og nat.
Hvis man ikke har sine egne våben
endnu, kan der blive begrænsninger i forhold til, hvor mange våben klubben har til udlån, men vi
plejer at kunne klare det.
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Spørg mig eller andre medlemmer,
der har været med før, hvis det er
noget I gerne vil vide mere om.
Mvh. Henrik

En dynamisk skydeform
Har du været pistolskytte i nogen
tid og har skudt på banen, i
terrænet, etc. og synes det er tid til
den næste udfordring?
Så synes jeg, at du skulle komme i
gang med at skyde IPSC!
IPSC står for International Practical Shooting Confederation og er i
al sin enkelthed en meget dynamisk skydeform, hvor man møder
en bane (Stage) og så skal løse den
på bedst og hurtigst mulige måde.
Du skal med andre ord løbe, kravle, hoppe og skyde på alle mulige
måder for at opnå det bedste resultat.
Man starter sin IPSC rejse ved, at
gå ind på IPSC.org og hente regelsættet ned og læse det grundigt
(flere gange!). Derefter tilmelder
man sig den teoretiske prøve.
Når man føler sig nogenlunde klar
på reglerne, tager man en teoretisk
test online, 100 spørgsmål på
forskellige dele af reglerne.

Side 7
Består man denne, kommer man
automatisk videre i kø til, at komme på den praktiske del af prøven.
Og så begynder det rigtigt sjove!
Prøven er bygget op som et kursus,
der varer en weekend, hvor man er
i gang fra 8 til 16 begge dage og
skyder mellem 500 og 750 skud!
Man starter i det ’nemme’ med
basale ting som genladninger og
små bevægelser. Og som dagene
går, bliver der bygget mere og mere
på, man bliver mere og mere fortrolig med sit våben og ens våbenhåndtering bliver ’spot on’, så man
til sidst er klar til den endelige
prøve. Denne er bygget op som en
rigtig IPSC mini match, og den skal
man klare uden at forbryde sig
mod de strenge (men retfærdige!)
sikkerhedskrav.
Når denne er bestået, får man en
midlertidig licens til, at skyde IPSC
og kan på lige fod med andre IPSC
skytter tilmelde sig Matches og
skyde. Hvis man gennemfører de
første 2 uden at blive diskvalificeret
(DQ’et), får man en permanent
licens.
Jeg tog selv min IPSC licens i oktober sidste år, og er blevet meget
grebet af det, jeg skyder alle de
matches, jeg kan komme i nærheden af. Jeg har fået mange nye
venner og kammerater i sporten, og
der er garanti for, at vi altid har det
sjovt (på trods af vejret). For IPSC
skydes kun udendørs i Danmark.
Det foregår to steder her på Sjælland, Hanebjerg Skyttecenter i Hillerød

Skytten nr. 3. juli kvartal 2017

Side 8

og Københavns Skyttecenter på
Amager, og som Lyngbygenser er
man lige i det gyldne punkt midt
imellem dem begge.
Det kan godt lyde voldsomt at gå i
gang med IPSC, men det er utroligt
sjovt og udfordrende. Jeg har til
dags dato ikke mødt én eneste
skytte, der har fortrudt det!
Vi er nogle stykker i klubben der
har licenser, og vi er altid klar på,
at svare på spørgsmål, komme med
gode råd og hjælpe med processen.

Lad os høre, hvis det har din
interesse.
Pavel

