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Bestyrelsen 
 
Formand og geværterræn: 
 John Mortensen  
 ( 39 56 12 13  
 È40 41 66 58  
 * skyttelauget@sport.dk  
Kasserer: 
 Povl Martens  
È52 51 90 56 
 * povlmartens@gmail.com 
Pistolterræn, næstformand: 
 Henrik Bech  
 ( 39 66 81 09  
 È29 69 30 12  
* henrik.larsen@asterion-int.com 
Gevær-, langdistanceskydning og 
sekretær: 
 Michael Prætorius  
È 23 71 70 47 
 * praetorius@webspeed.dk 
Pistolskydning: 
  Jakob Vels  
 È 40 55 13 17 
 * jakobvels@gmail.com   
Pistol Dynamiske skydninger: 
  Pavel Ibenforth È23 71 83 94  
  * pavel.ibenforth@gmail.com 
 
Redaktør af Skytten: 
 John Ingor  
È 42 56 67 78 
 * skytten@ingor.com 
 

Hjemmeside 
www.skyttelaugetlyngby.dk   
 

Bladet – Skytten 
Medlemsblad for Skyttelauget 
Kongens Lyngby udkommer 4 
gange om året.  
Deadline for nr. 4/2018 er 
onsdag den 12. september 2018.  

På nettet kan du fremover finde 
bladet via vores hjemmeside. Det 
udkommer sidste uge af marts, juni, 
september og december. 
 

God sommer 
 
Efter et fantastisk forår med mange 
konkurrencer ser vi frem til at holde 
lidt sommerferie fra skydebanen i 
Lyngby Idrætsby. Vi har haft mange 
skytter, som har deltaget i konkur-
rencer. Vi har afholdt DGI Nord-
sjællands pistolmesterskab, som 
samtidig var finale i 15m divisions-
turneringen, vi afholdte DM under 
DSF i kombipistol samt de sidste 
klubmesterskaber. Vi har haft kom-
munens 6.-7. klasser til Idrætsfesti-
val, hvor vi havde 67 elever til 
skydning med riffel. 
Vores baner bliver virkelig brugt 
flittigt, og der er næste åbent hver 
torsdag, hvor der veksles mellem 
Faldmål-Sekund-IPSC-Tjeneste og 
grov træning. Der er selvfølgelig 
også mulighed for at benytte den 
vestre bane til 15m .22/luft både på 
gevær og pistol. Du kan følge med 
på åbningstider på Facebook siden: 
”Torsdagstræning skydebanerne 
Lyngby Idrætsby”. 
Der er flere af vores nye skytter, som 
har været på IPSC licenskursus, og 
mange har deltaget i matcher.  
Vi har haft to skytter på træner 1 
riffel kursus, og vi håber, at de vil 
bidrage med nye ”fif” og idéer til 
skytterne. Tillykke til Anker Hoch og 
Jeannette Frost. 
Vores introkurser har været fyldt 
helt op, og der er kommet mange 
nye medlemmer. Disse har dog 
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stadig behov for at blive vejledt, så 
jeg beder instruktører og hjælpere 
om at være tilstede så tit som muligt 
og give et nap. 
Vi har suppleret vores beholdning af 
våben betragtelig i dette forår. Vi 
har i bestyrelsen udarbejdet en 
investeringsrækkefølge på indkøb af 
nye våben. Der er bl.a. indkøbt en 
Anschütz .22 sportsriffel, CZ parrot 
9mm, S&W 627 .357/38 revolver og 
en STI Tactical DS 9mm. Vi har i 
bestyrelsen vurderet, at vores gode 
økonomi også skal komme medlem-
merne til gode ved, at vi anskaffer 
disse foreningsvåben.  
Til jeres orientering er der udar-
bejdet et dokument ang. forening-
ens opbevaring af data iht. person-
dataforordningen, den kan ses på 
vores hjemmeside. 
 
Jeg ønsker alle en rigtig god sommer 
- vi ses igen den 7. august. 

John 
 

DM i kombipistol 

Søndag den 29. april afholdte vi 
DSF 15m Danmarksmesterskab i 
Kombipistol på banerne i Lyngby. 

Tim Andersen har på DSF hjemme-
side denne kommentar:  

Søndagen blev tilbragt i godt sel-
skab og på fine elektroniske baner i 
Kgs. Lyngby. Foreningen er spil for 
også at være vært ved næste års 
DM. Sjovt nok blev begge divisioner 
vundet med nøjagtig samme point-
tal, det skal man ikke regne med at 
se igen de næste 500 år...  Tak for et 
godt stævne! 

Der var 7 skydninger af SKL skytter, 
og det resulterede i en 1. plads og 
dermed Danmarksmesterskab til 

David K. Grainger i 
.22 fri kl. med 
369,94 point.  

I .22 standard 
vandt David en 
sølvmedalje med 
360,35.  

Stort tillykke. 

 
 
 
 

 
 

Terrænnåle 
 
Der er uddelt DGI terrænnåle på 
landsplan og vi havde to skytter, 
som fik: 
Pavel Ibenforth i pistolterræn .22 og 
grov samt til John Mortensen i 
geværterræn. 
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 
Juli  Sommerferie – ingen træning 
Tirsdag den 7/8 Start på indendørs i Lyngby – gevær og pistol 
Tirsdag den 4/9 1. del - Instruktion af nye skytter kl. 20:00 
Tirsdag den 11/9 2. del - Instruktion af nye skytter kl. 20:00 

 
Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech) 
Søndag den 15/7 IPSC CPS-Cup på KSC 
To-Sø den 26-29/7 IPSC lv. III match. 26-29 juli, de fleste skytter 

skyder 28-29 juli. www.roostermountain.dk 
Søndag den 5/8 IPSC CPS-Cup på KSC 
Tirsdag den 7/8 Første træning efter sommerferie 
Lø-Sø den 25-26/8 DM i Pistolterræn Fyn 
Lø-Sø den 1-2/9 DGI Nordsjællands mesterskab Hanebjerg - Pistol 
Tirsdag den 4/9 1. del - Instruktion af nye skytter kl. 20:00 
Lørdag den 8/9 SSIN Minimatch III Hanebjerg - IPSC stævne, 

planlagt som level II 
Tirsdag den 11/9 2. del - Instruktion af nye skytter kl. 20:00 
Fr-On den 14-19/9 Nordisk mesterskab i pistolterræn Aalborg/Dall 
Lørdag den 16/9 IPSC CPS-Cup på KSC 
Fr-Lø den 5-6/10 Lönsboda 
Søndag den 7/10 IPSC CPS-Cup på KSC 

  

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen) 
Juli  Sommerferie – ingen træning 
Lørdag den 15/8 DM i geværterræn Jylland 

 

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius) 
Juli  Sommerferie – ingen træning 
Lørdag den 25/8 200 meter træning på Hanebjerg  

– læs mere på side 5 
Lø-Sø den 1-2/9 Nordsjællandsmesterskab 2018 på 200m på 

Hanebjerg 
Lørdag den 15/9 200 meter træning på Hanebjerg  

– læs mere på side 5 
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. 
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200m riffel på Hanebjerg 
 
Som omtalt i det tidligere nummer 
af skytten, har vi afholdt 3 skyd-
ninger på Hanebjerg i forsommeren. 
Vi så ikke alle dem, der gav udtryk 
for interesse, men noget fremmøde 
var der. 
  

  

 

Den tredje skydning afholdte vi et 
uofficielt klubmesterskab med 15 
skud i liggende skydestilling uden 
anlæg. Vinderen af æren blev Jean-
nette Frost. Den øvrige resultatliste 
blev som følgende: 
 
1. Jeanette Frost                         134p 
2. John Mortensen                     133p 
3. Michael Prætorius                 127p 
4. Steen K Jensen                        124p 
5. Jerry Olsen                                112p 
6. Povl Martens                            107p 
7. David K Grainger                     80p 
  
Efter vi havde pakket sammen, 
havde vi en kort snak, om vi skulle 
fortsætte arrangementet. Dette var 
der bred enighed om. Der er derfor 
booket to lørdage mere i sensom-
meren på 200m banen. 
 
Derfor, skriv ind i jeres kalender, at 
der er 200m skydning på Hane-
bjerg: 
  
Lørdag den 25. august  
kl. 13-15 
  
Lørdag den 9. september 
kl. 13-15 
  
Så mød op, vi har rifler, høreværn 
og ammunition med til jer. Prisen er 
kr. 120,- for en serie på 20 skud + 
kr. 30,- for baneleje. 
 

Michael Prætorius 
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Sæsonafslutning 

Vi sluttede sæsonen tirsdag d. 12. 
juni med hygge og præmieudde-
linger til de mange mestre. Der var 
et flot fremmøde, hvor vi hyggede os 
med kager og andet godt, mens der 
blev fortalt mange røverhistorier.  

Det var noget af en maraton opgave 
for formanden at uddele de mange 
præmier, som skytterne havde 
vundet ved de forskellige mester-
skaber. 

 

Resultaterne kan ses på vores 
hjemmeside. 

 

Lån af foreningsvåben og 
ID-kort 

Hvis du fortsat vil låne forenings-
våben og ikke har en SKV2 eller 3, 
SKAL du godkendes på en SKV6. 
Dokumentet kan afhentes via link 
på vores hjemmeside eller udleveres 
på skydebanen. Den skal udfyldes 
og sendes til politiet via Borger.dk 
eller pr. brev. Vi er også godt i gang 
med at fremstille ID-kort til alle 
medlemmer, som du skal fremvise 
ved lån af våben. Vi mangler stadig 
nogle billeder, og du bedes snarest 
fremsende et billede til os. Og til alle 
jer som har gjort det – kom og hent 
dit ID-kort på skydebanen. 

Fakta - Hvad er IPSC? 
 
IPSC, International Practical Shoo-
ting Confederation blev dannet i 
1976 i USA, hvor idéen oprindeligt 
kommer fra. I dag har organisa-
tionen over 60 medlemslande ver-
den over med mere end 25.000 
licensskytter. I Danmark varetages 
IPSC af Dansk Sportsskytte For-
bund, DSF, som har mere end 
5.000 medlemmer, hvor ca. 200 har 
licens til IPSC.  
 
Våben 
I IPSC bruges forskellige våben-
typer: bl.a. riffel og pistol. I DSF 
skydes IPSC fortrinsvis med pistol. 
Våbnene som anvendes i IPSC er af 
forskellige slags, dog må projektil-
diameteren ikke være mindre end 9 
mm.  
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Der findes fem klasser, deviationer 
(div), for de forskellige våbentyper: 
”standard”, ”production”, ”modi-
fied”, ”open” og ”revolver”. ”Produc-
tion” er et våben som i princippet er 
en original pistol direkte fra fabrik-
ken, hvorimod i ”standard” div. er 
det tilladt at lave en del ændringer. 
I ”modified” div. tillades lidt flere 
ændringer nemlig rekyl dæmper og 
optisk sigte. I ”open” div. tillades 
stort set alle ændringer. 
Kilde: www.dsf.dk/discipliner/ipsc 
 

 
Her ses Henrik i gang med en IPSC 
skydning (med et lettere modificeret 
våben). 
 
 
IPSC licens kursus 
 
Jeg har været medlem i Skyttelau-
get Kgs. Lyngby i små to år og har 
sendt mange tusinde 9mm godt på 
vej. Dog kunne intet forberede mig 
på det kick IPSC sporten giver!  
IPSC er en relativ ny sport, hvor 
man løber rundt på en forhindrings-
bane og engagerer multiple mål der 
kan være under bevægelse. Man 
bliver scoret på, hvor præcist man 
rammer, og hvor hurtigt man gen-
nemfører en stage. 
  

IPSC licensen består af en teoretisk 
og praktisk prøve. Den teoretiske 
prøve er ikke det mest interessante, 
jeg har oplevet, men man kan 
gemme sin besvarelse, diskutere 
spørgsmålet og besvare senere, når 
man er sikker. Følgende er nogle 
oplevelser fra den praktiske week-
end. 
  
Det er dejlig svalt på Hanebjerg 
skyttecenter kl. 8 lørdag morgen, 
der hænger stadig lidt dug i græs-
set, og der lugter dejligt af natur - 
det praktiske IPSC kursus starter 
om lidt. 
 
Efter en kort introduktion går vi i 
gange med at 'rigge op' - 3 minutter 
inde i kurset råber en range officer 
STOP!! - alle fryser på stedet. En 
deltager har rodet med sit våben 
uden for 'safety area', hvilket ved en 
normal match resulterer i hjem-
sendelse (DQ), efter en kort breifing 
forsætter kursuset - vi er her for at 
lære, og alle vil sikkert lave fejl, der 
resultere i en DQ. 
  
Efter en række grundlæggende øvel-
ser og skydninger begynder de rig-
tige IPSC øvelser. Vi skal beskyde en 
række mål, med bevægelse mellem 
hver mål. Kommandoen lyder "Load 
and make ready". Knap nok har 
ROen afsluttet kommandoen, før 
han råber STOP!! Idet skytten skal 
til at lade sit våben, peger den en 
lille smule uden for sikkerhedsflaget 
1 meter til højere for det første mål. 
Ved en normal match ville det være 
"tak for i dag", før man fik ladet 
våbnet op første gang. 
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Det er ved gå op for alle deltagere at 
man skal være meget opmærksom 
på sikkerheden, hvis man ønsker at 
bestå den endelige praktiske prøve. 
Som timerne går, får solen mere 
magt, vi står i et kæmpe hul uden 
en vind og temperaturen nærmer 
sig de 30 grader. Selv om det lugter 
af stegt bacon og sveden pisker, 
begynder vi at fange rutinerne, og 
der bliver længere mellem hver DQ. 
Den første dag slutter med en 
næsten fuld stage. Jeg sidder med 
fødderne oppe på et bord, mine 
magasiner ligger spredt ud over 
banen - jeg har en plan! Bip goes in, 
brain goes out! Efter hvad der føles 
som ~8 sekunder (i virkeligheden 
+30 sekunder), her det lykkedes mig 
at beskyde de 12 mål, dog på ingen 
måde som planlagt, da jeg glemte at 
tælle mine reparationsskud og løber 
tør for ammunition. Men pulsen er 
helt oppe, og jeg er solgt på IPSC! 
  
Søndag formiddag forsætter under-
visningen. Jeg er førstemand på en 
ny stage, hvor man starter med 
ryggen til målene. Jeg er meget 
opmærksom på at lade op mod 
volden, hylstre, og til sidste vender 
mig med ryggen til banen - jeg har 
styr på det og er klar!... Biiiipp 
STOP! DQ! Jeg forstår intet?! Hvad 
gik galt? Jeg pegede ikke på nogen 
eller mig selv...?... Står stille og 
følger afladningenproceduren, mens 
den indre advokat er ved at gøre klar 
til diskussion, men ROen har ret. I 
det jeg roterer, trækker jeg sidelans 
op mod volden, men ROen ser et 
træk med skuldrene langs med 
volden - det er et NoGo! og ville 
resultere i en DQ i en rigtig match. 

 
Weekenden afsluttes med en prak-
tisk eksamen, en DQ gælder nu og 
man vil tabe licensen. Mens vi har 
spist frokost er der bygget 4 baner, 
som skal gennemføres. Opstillinger-
ne er sværere end noget vi endnu 
har set - sikkerhedflagene står lige 
op af de yderste mål, bordstart, en-
håndskydning med håndskift, lange 
tunneler og så videre.  
  
Jeg er super fokuseret, fingeren ud, 
løb - men ikke for hurtigt. Selv om 
at varmen og seriøsiteten trykker, 
så er IPSC prøven den første eksa-
men, jeg har taget med et kæmpe 
smil hele vejen. Jeg kommer igen-
nem uden anmærkninger! Licensen 
er i hus! 
  
Jeg kan på det varmeste anbefale at 
overvære en IPSC match, efterfølg-
ende kan man overveje at deltage. 
IPSC er super sjovt, socialt og ud-
fordrende - alle kan deltage! 
 

Dennis Noer 
 
 

 
 


