Nr. 3. juli kvartal 2019

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

DM guld til Pavel
Sæsonafslutning
med masser af
præmier til de
dygtigste af vores
mange medlemmer

Skytten nr. 3. juli kvartal 2019

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. 4/2019 er
onsdag den 18. september 2019.

Side 2
På nettet kan du fremover finde
bladet via vores hjemmeside. Det
udkommer sidste uge af marts, juni,
september og december.

God sommer
Først skal der lyde et stort tillykke
til Pavel som vandt guld ved DM i
IPSC production, der blev afviklet i
Dall. Det er også blevet til andenpladser ved DM i IPSC, som blev afviklet på KSC i forbindelse med Copenhagen open – Nordic championships i disciplinerne revolver og
production optics light til henholdsvis David og Pavel.
Der har været travlhed på skydebanerne hele foråret, hvor vi har haft
mange nye medlemmer til introskydning. Rigtigt mange har meldt
sig ind i foreningen og vi håber, at vi
kan afholde nogle kurser i efteråret
både for de nye, men bestemt også
for nogle at jer ”gamle” skytter, som
måske trænger lidt til et par fiduser.
Vore nye instruktører har flere
ideer, som jeg håber vil komme alle
til gavn.
Vi har haft arbejdsdag lørdag d. 11.
maj, hvor der var rigtigt mange fra
SKL til at hjælpe med tømning af
kuglefangskasser, opsamling af bly,
ophængning af gummiafdækning,
rengøring og meget mere. Det er en
fælles opgave, som alle de foreninger, som benytter banerne er blevet
enige om, men desværre manglede
der repræsentanter fra flere af
klubberne – øv. Jer, der deltog skal
have en stor tak.
Det er et krav fra politiet og justitsministeriet, at der efter 1. juli SKAL
være en uddannet skydeleder på ba-
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nerne. Hos SKL er der pt. 30 som
har taget denne uddannelse, men
jeg vil meget gerne have flere, der
tager dette on-line kursus. Så I er
bekendte med de regler, som skal
efterkommes ved brug af en skydebane. Selvom man ikke har taget
dette kursus, fritager det ikke skytterne for at kende og efterkomme
reglerne. Læs materialet igennem og
tag kurset: Link til DGI skydning:
https://www.dgi.dk/skydning/skydning/omskydning-i-dgi/regler-ogbestemmelser/skydelederuddannelsen

DGI-Nordsjælland har omstruktureret i skydeudvalget og Jeannette
er indtrådt i udvalget, så vi håber,
at der kommer lidt friske ideér.

Første leverance af vores nye klubtøj er landet, og der var rimelig tilslutning. Der er mulighed for at bestille igen, når vi starter efter sommerferien, og jeg håber at der vil
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være tilslutning, så vi kan vise
flaget, når der igen startes op på divisionsturneringerne mm.
Vi holder sommerferie i hele juli måned, men er stærkt tilbage i Lyngby
tirsdag d. 6. august kl. 18.
Jeg vil gerne ønske alle en rigtig god
sommerferie.
John Mortensen

Sæsonafslutning
Tirsdag d. 11. juni afholdte vi præmieuddeling og hygge. Der var rigtigt mange, der skulle fejres som
vindere af vores interne klubmesterskab samt præmier fra Nordsjællandsmesterskaberne, som vi afholdte i marts måned. Der var stopfyldt i opholdslokalet til kaffe og
kage, og som I kan se af billedet på
forsiden, var der mange præmiemodtagere. Resultaterne fra alle
konkurrencerne kan ses på vores
hjemmeside.

John
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Tirsdag den 6/8

Start på Lyngby Stadion

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Tirsdag den 6/8
Tirsdag den 20/8
To 22/8 + Sø 25/8
Lø 31/8 + Sø 1/9
Fr-Sø den 4-6/10

Start i Lyngby
Internt terrænskydningskursus. Kl. 18:30
Nordsjællandsmesterskab 25 pistol på Hanebjerg
DM i terræn pistol i Jægerspris
”Dansktræffet” i Lönsboda i Sverige
Kom på banerne og tilmeld dig til
divisionsturneringen i 15m pistol

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Lørdag den 31/8

DM i terræn gevær i Jægerspris

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
To 22/8 + Sø 25/8

Nordsjællandsmesterskab 50 og 200 meter riffel
på Hanebjerg
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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Internt
terrænskydningskursus
Alle SKL´s pistolskytter, med interesse i terrænskydning, får nu mulighed for at deltage i et specielt udviklet internt kursus i Terrænskydning.
Kurset´s formål er, at nye skytter
bliver solidt klædt på til at færdes på
en terrænskydning samt at optimere resultaterne fra start af. Kurset
henvender sig også til de mere
rutinerede skytter, da særlig anden
del af kurset omhandler optimering
af tid, skiveudvælgelse og den mentale forberedelse.
Kurset indeholder i korte træk:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Hvad er terrænskydning
Sikkerhed
Våben
Terrænskydningens elementer
Sådan foregår terrænskydning
Pause
Mål og skiver
Nåleskydning
Strategi

Kurset tager ca. 3 timer (afhængig
af spørgelyst og dialog), og er et rent
teorikursus, så du skal ikke medbringe andet end nysgerrighed, og
noget at skrive på og med. Underviser på kurset er træner Bjarne
Obel, og datoen for kurset er tirsdag
d. 20.8.19 kl. 18:30.

Skytten nr. 3. juli kvartal 2019

Terrænskydning
Sverige (Lønsboda)
Nu ser det ud til, at der er datoer for
dette års "Dansktræffet" i Lønsboda
Sverige, det afholdes Lørdag d.
05/10-2019. Vi tager dog derop fredag d. 04/10 og hjem igen søndag
d. 06/10.
For de, som ikke ved hvad, det er,
kan jeg fortælle, at det er en årligt
tilbagevendende terrænskydning i
Sverige for danske skytter.
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Da det er en meget populær skydning, vil jeg bede alle, der har interesse i dette, om at kontakte mig
hurtigst muligt, da der er rift om
pladserene. Da vi også skal booke
bolig har vi behov for at vide, hvor
mange, der vil med. Sidste tilmeldingsfrist er d. 11/8-19.
Man skal tage stilling til, hvor mange runder man vil gå .22 - 9mm - cal
38/357 både dag og nat. Det er ikke
altid, at man kan gå 3 runder på
nat, så jeg vil meget gerne have en
prioritering.
Hvis man ikke har sine egne våben
endnu, kan der blive begrænsninger
i forhold til, hvor mange våben klubben har til udlån.
Læs artikklen, den giver et godt indblik i hvordan, det foregår, og spørg
mig eller andre medlemmer der har
været med før, hvis der er noget i
gerne vil vide.

Her er et link til en artikel fra forrige
år, skrevet af Mikkel Holmgren efter
hans første tur.
http://ingor.com/SKL/Skytten012
017.pdf

Mvh. Henrik
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IPSC DM
Faktaboks:
kilde https://www.dsf.dk/discipliner/ipsc
Hvad er IPSC?
IPSC, International Practical
Shooting Confederation blev dannet i 1976 i USA, hvor idéen oprindeligt kommer fra. I dag har organisationen over 60 medlemslande verden over med mere end
25.000 licensskytter. I Danmark
varetages IPSC af Dansk Sportsskytte Forbund, DSF.
Våben
I IPSC bruges forskellige våbentyper: bl.a. riffel og pistol. I Danmark skydes IPSC fortrinsvis med
pistol. Våbnene, som anvendes i
IPSC er af forskellige slags, dog
må projektildiameteren ikke være
mindre end 9 mm. Der findes et
antal division, for de forskellige
våbentyper, blandt andre ”standard”, ”production”, ”open” og
”revolver”. ”Production” er et våben, som i princippet er en original
pistol direkte fra fabrikken, hvorimod i ”standard” div. er det tilladt
at lave en del ændringer. I ”open”
div. tillades stort set alle ændringer.
De danske mesterskaber i IPSC bliver afholdt over to weekender på to
forskellige store matches i landet.
Det der i IPSC terminologi bliver
kaldt en level 3 match. Begge matches var på 19 stages (baner), som
skulle løses på bedste og hurtigst
mulige vis over 2 dage.

Pavel Ibenforth tog DM sølv i Production Optics Light
I år blev første del afholdt i Dall, lige
syd for Aalborg. Her konkurrerede
man om DM i Production, Production Optics og Open klasserne.
Her gik det rigtigt godt for Skyttelauget Kgs. Lyngby, idet Pavel Ibenforth blev Danmarksmester i Production.
Anden del af de danske mesterskaber blev afholdt på Københavns
Skytte Center, hvor der blev dystet i
de resterende klasser, Standard,
Classic, Production Optics Light og
Revolver. Endvidere var det også de
nordiske mesterskaber i Standard,
Classic og Revolver. Her gik det også
aldeles glimrende for SKL, idet
David Grainger tog sølvet i DM og
Bronze i NM og Pavel Ibenforth tog
DM sølv i Production Optics Light.
Som det ses er Skyttelauget Kgs.
Lyngby velrepræsenteret i IPSC miljøet i Danmark og vi er efterhånden
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en del skytter, der har en A-licens,
som er påkrævet til at skyde det. Så
hvis du synes, det er noget for dig,
så tag fat i os og få en snak om hvad
det er og hvad, der kræves for at
være med.
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DGI Skydning har afholdt
aktivitetsmøde og der er
kommer følgende ændringer
Forenkling af klassestrukturen på
pistol: Samles i fem overordnede
klasser
Fremover bliver pistol afviklet i en
BK klassegruppe, en Junior klassegruppe, en Fri klassegruppe samt
en klassegruppe ét-hånd og en klassegruppe to-hånd. Det skal sikre
flere deltagere i de enkelte klasser til
lokale stævner og dermed mere konkurrence.
Ny disciplin på pistol: 22 Fri
På indstilling fra DGI Nordsjælland
blev det besluttet at indføre en helt
ny disciplin på pistol, nemlig pistol
kaliber 22, hvor optisk/holografisk
sigte er tilladt. Disciplinen bliver
gældende på 25m bane og terrænpistol. Klassen findes allerede på
Grov, og håbet er, at det vil give
svagtseende skytter mod og lyst til
at deltage i stævner med større selvsikkerhed og glæde.

David Grainger tog sølvet i DM

Tilføjelse af skydestillinger på riffel
50m, 200m og 300m
Fra den kommende sæson kommer
der en tilføjelse af mulige skydestillinger for Voksen Åben-klassen
på 50m, 200m og 300m, så skytter
fremover kan skyde med albuerne
på bordet. Det blev besluttet efter
indstilling fra DGI Nordsjælland,
der begrundede forslaget med, at
flere skytter af forskellige årsager
ikke kan ligge ned og derfor ikke er
aktive om sommeren.

