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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Så er vi klar igen!
Som skytter er vi jo heldigvis
allerede vant til at passe på
hinanden. Alligevel giver
Corona’en et ekstra lag.
Læs derfor bladet nøje og
specielt på side 2 til 5, hvor
de ekstra tiltag er beskrevet.
Velkommen tilbage!

Brug sommeren på at
tage skydelederuddannelsen
online. Så får du flere muligheder for at skyde.
– læs mere side 5.
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Bestyrelsen
Formand og geværterræn:
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Kasserer:
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sekretær:
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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. 4/2020 er
søndag den 20. september 2020.

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

Formanden har ordet
I de 54 år jeg har været medlem af
Skyttelauget har jeg aldrig oplevet,
at vi har måtte lukke skydebanen,
uanset hvad det kunne skyldes. Det
har været en meget mærkelig tid for
os alle, og vi kan håbe, at vi ikke vil
komme ud for en situation, som det
vi har været igennem i fremtiden.
Jeg håber, at I er gået fri af denne
alvorlige sygdom og ser frem til, at
vi kan mødes igen til august. Der
skal naturligvis holdes afstand og
viser respekt for hinanden.
Vi har fra vores organisation fået
disse retningslinjer:
Vejledning i forbindelse med skydeaktiviteter for foreninger og enkeltudøvere
• Udøvende skytter skal sikre, at de
holder mindst 1 meters afstand til
hinanden (næsetip til næsetip).
Instruktører/trænere/hjælpere
skal holde størst mulig afstand,
men kan i begrænset omfang forestå
nødvendig
instruktion,
våbenjustering, funktionsfejl m.v.
• Instruktører/trænere/hjælpere
skal undgå fysisk kontakt. Der skal
sprittes hænder mellem hjælp af
forskellige skytter.
• Det anbefales, at der kun benyttes
personlige rekvisitter f.eks. jakke og
handsker. Foreningsudstyr anbefales ikke at blive brugt, medmindre
det kan henføres til kun én person i
hele perioden med restriktioner fra
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myndighederne, dvs. foreningens
udstyr bør ikke anvendes af forskellige skytter, uanset om der er
tale om samme eller forskellige
skydeaftener. Der skal anvendes
personlige buestrenge.
• Anvendes rekvisitter, der ikke meningsfyldt kan rengøres, bør brugernes hænder afsprittes løbende.
• Foreningsvåbens kontaktflader
(kindpude, bundstykke, aftræk og
skæfte m.v.) rengøres før og efter
hver enkelt skyttes brug.
• Undgå kø! Benyt evt. tilmelding eller fast definerede tidspunkter for
de enkelte skytter.
• Redskaber, faste installationer
mv. bør betjenes af så få personer
som muligt.
• Modtag helst ikke kontanter, brug
alternativ betalingsform f.eks. Mobilepay.
• Sørg for muligheden for og opfordre til at vaske hænder og/eller afspritte hænder før og efter aktivitet.

Vi er utroligt kede af, at vores medlemmer ikke har kunne benytte skydebanen. Det er er også ærgerligt, at

Side 3
de nye, som var til intro i marts, ikke har haft mulighed for indmeldelse. Vi håber at I alle vil vende tilbage, når vi forhåbentlig åbner til
august. Vi er også kede at, at de aftalte firmaarrangementer og events
ikke har været mulige at gennemføre. Vi har fået henvendelse om reduktion af kontingent, men bestyrelsen anser ikke umiddelbart at
kontingentet skal refunderes, men
til gengæld kan alle, glæde sig til at
benytte vores nye våben: to stk. CZ2’er og en Feinwerkbau riffel. Foreningen mangler en del indtægter
fra salg af ammunition og firmaarrangementer, som er med til, at vi
kan have den store og attraktive
samling af foreningsvåben.
Mange medaljer
Formanden har fået en stor mængde medaljer fra DGI Nordsjællandsmesterskaberne, som vi afholdt i februar måned. Vi må holde en lille
hyggedag, når vi igen kan komme på
skydebanen til august.

John
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Side 4

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

d.
d.
d.
d.
d.

11/8
1/9
8/9
6/10
13/10

Start på indendørs efter sommerferien
Intro af nye skytter 1. del - kl. 19:00
Intro af nye skytter 2. del - kl. 19:00
Intro af nye skytter 1. del - kl. 19:00
Intro af nye skytter 2. del - kl. 19:00

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Tirsdag d. 11/8
Søndag d. 16/8
Tirsdag d. 1/9
Tirsdag d. 1/9
Tirsdag d. 8/9
Tirsdag d. 8/9
Fredag-Søndag den
11-13/9 & 25-27/9
Tirsdag d. /9
Tirsdag d. /9
Tirsdag d. 6/10
Tirsdag d. 13/10

Start på indendørs efter sommerferien
Igelsø pistol terræn
Klubmesterskab Grovpistol
Intro af nye skytter 1. del - kl. 19:00
Klubmesterskab Grovpistol
Intro af nye skytter 2. del - kl. 19:00
Danmarksmesterskab på både riffel og pistol
Klubmesterskab Grovpistol
Klubmesterskab Grovpistol
Intro af nye skytter 1. del - kl. 19:00
Intro af nye skytter 2. del - kl. 19:00

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Søndag d. 6/9

DM i geværterræn i Karup

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
Torsdag d. 20/8
Søndag d. 23/8
Fredag-Søndag den
11-13/9 & 25-27/9

Nordsjællandsmesterskab 50+200 m Hanebjerg
Nordsjællandsmesterskab 50+200 m Hanebjerg
Danmarksmesterskab på både riffel og pistol

Følg med på nettet samt vores hjemmeside
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.
Genåbning af skydebane
efter ”Covid-19” nedlukning

Vi har mulighed for at åbne skydebanen i uge 27-32 (dog ikke uge 31),
forudsat at vi overholder regler om
afstand og antal personer i lokaler-
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ne. På den baggrund har Bestyrelsen besluttet, at der kun må skydes
på hver anden standplads, og at der
kun må opholde sig 20 personer ad
gangen i opholdslokalerne og på
skydebanerne.
Der gives kun adgang til personer
med:
• egen brik til at kunne til- og frakoble alarmadgangen til skydebanen,
• godkendt skydelederuddannelse
• egne våben (SKV2) og ammunition (ikke ”egne våben”, der ligger i
klubben)
Dette skal ses i lyset af, at vi ikke pt.
kan håndtere udlån af klubvåben,
hvor disse skal gøres rene efter
brug. Et krav om at brugere benytter gummihandsker/afspritning
bliver derfor håndteret efter sommerferien og efter de retningslinjer,
der er til august.
Der vil være opsat en spritdispenser
samt spritklude som skal benyttes
og der vil være afmærkninger som
skal overholdes.
Personer med egne våben (SKV2) og
som ikke har nøglebrik, kan aftale
med bestyrelsen eller personer med
alarmadgang om at benytte banerne.
Der vil være mulighed for at benytte
banerne tirsdag, torsdag og fredag
fra 9-21 hele sommeren. Det forudsættes, at de, der benytter banerne,
selv (og i samråd med de andre) kan
håndtere reglerne om afstand og antallet af personer der er i klubben.
Ligeledes indstilles der til, at der
tages hensyn til alle. Der er få baner
og mange, der gerne vil benytte
dem, så tænk på, at andre også vil
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skyde og du giver plads/tid til de
andre. Ligeledes er der som altid
stadig en forpligtigelse til at rydde
op efter sig selv og altid forlade
lokalerne pæne og ryddelige.
Kravet om baneleje (brug af anden
Amu end den, der er købt i klubben)
vil indtil efter sommerferien være
suspenderet, da der ikke er amu
salg i ferien.
Tirsdag d. 11. august forventer vi at
åbne normalt, medmindre der kommer restriktioner.
Alle opfordres til at følge med på
vores hjemmeside og på Facebook.

Skydelederuddannelsen
Vi har heldigvis rigtig mange, der
allerede har taget skydelederuddannelsen, men jeg mangler nogle flere
af de aktive skytter. Den kan tages
on-line, man skal svare på nogle
relevante spørgsmål. Når I har gennemført bedes i sende beviset til
mig. Det er en sikkerhed for foreningen og dig selv, da der altid skal
være en skydeleder på standpladsen.
Tag skydelederprøven online:
Guide til e-læring
1. Gå ind på Idrættens E-læring ved
at trykke på dette link:
www.ie.dif.dk
2. Tryk TILMELD bruger, udfyld felterne og vælg skydning på listen
3. Log ind på siden med dit brugernavn (Brugernavn = E-mail) og din
selvvalgte adgangskode
4. Vælg Skydelederprøven fra forsiden (Tryk på ”Læs mere”)
5. Tryk på ”Start Kursus”
John
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IPSC Corona indlæg
Ligesom alt andet i vores samfund,
så har Corona-situationen også lagt
en dæmper på IPSC matches i starten af året. Der er mange store matches, som enten er blevet aflyst,
rykket eller hvor det ikke har været
muligt at rejse til det pågældende
land, hvor matchen blev afholdt.
På trods af dette, har IPSC miljøet
herhjemme arbejdet hårdt på at
finde muligheder fremfor begrænsninger. Det er nemlig lykkedes at
afholde intet mindre end 4 matches
og et licenskursus på Sjælland indtil videre!

Dette er naturligvis blevet gjort, så
alle gældende love og anbefalinger
fra forbundene blev overholdt. Bl.a.
ved at reducere squads til maks. 10
personer inkl. RO’er. At der kun må
være ét squad på hvert område, alle
har hver deres rulle med plastre og
mange andre tiltag.
Det har fungeret rigtigt godt, og det
har gjort det muligt at blive ved med
at kunne skyde IPSC konkurrencer
i DK.
Efter sommerferien, hvor restriktionerne bliver løsnet op, kommer
der for alvor gang i matches’ne igen.
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Rooster Mountain på Hanebjerg
bliver afholdt efter planen d. 2.-3.
august – Denne match er altid værd
at tage op og kigge på! (Husk briller
og høreværn)
Vi er et par stykker, der tager til
Malmø Open d. 22.-23. august og
Dall IPSC Challenge d. 29.-30. august (Samme weekend som DM i
Pistol terræn).
Copenhagen Open er rykket og ligger i samme weekend som Lønsboda den 3.-4. oktober.
Stort set alt andet er rykket til
næste år inkl. VM i Thailand.
Kommende Danmarksmesterskab
på Riffel og Pistol:
Selvom sommersæsonen i år primært har været underlagt Corvid19, håber DGI stadigvæk de på
vanlig vis kan afholde et afsluttende
Danmarksmesterskab på både riffel
og pistol til september.
DM afholdes på det store skyttecenter i Vingsted omkring Vejle over
flere dage (11.-13. & 25.-27.
september) og alle kan deltage.
På Pistol er der i alt 7 forskellige
klasser/programmer at vælge imellem (STD, FIN, GP32, GPA, GR, GF,
22Fri) og det er muligt at stille op i
dem alle sammen.
På Riffel skydes der i alt 3 forskellige
discipliner, 50 meter samt 200 og
300 meter.
I weekenden d. 25.-27. september
skydes der både riffel og pistol, og
derfor vil det nok være den weekend, hvor flest fra SKL deltager.
Tidligere har DGI Nordsjælland arrangeret en bus til og fra Vingsted,
som man kunne købe sig en plads
på, hvis ikke man ville køre selv,
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men grundet Corvid-19 vil det ikke
være et tilbud i år, og derfor skal
man selv finde ud af, hvordan man
kommer til og fra Vingsted.
Ligeledes har man normalt kunnet
købe overnatning i Vingsted, hvis
man var hurtig, men igen pga.
situationen er dette også pt. uklart,
om det bliver muligt.
Ønsker man at deltage til DM kan
man kontakte undertegnede, klubben vil desuden betale indskuddet
til DGI.
Lidt om programmerne på pistol:
Alle pistoldiscipliner er på 25 meter
og der kan skydes følgende klasser/
kaliber og programmer. Alle serier i
DGI er af 5 skud:
Standard pistol (kun kaliber .22):
Standardprogrammet skydes alle på
pistolskive nr. 10 og der skal i alt
afgives 60 skud.
De første 20 skud afgives af 4 serier
og man har 150 sekunder til hver
serie. De næste 20 skud afgives
også af 4 serier, men her har man
kun 20 sekunder til hver. De sidste
20 skud skydes ligeledes af 4 serier
men på blot 10 sekunder.
Finpistol:
På finpistol skal der samlet afgives
40 skud fordelt på tre dele kaldet:
Præcision-, Duel- og Hurtig-skydning.
Til den første del (præcisionsskydning) skydes der på ringskive nr. 10,
2 serier hver på 150 sekunder. Til
den anden del (Duel skydning)
udskiftes skiven til den sorte Duelskive og der skydes 3 serier. I hver
serie har man kun 3 sekunder til at
hæve pistolen fra 45 graderer og
afgive et skud. Skiven er herefter
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væk i 7 sekunder og dette gentages
til alle 5 skud i en serie er skudt. Til
sidst skydes hurtigskydningen og
det er 3 serier med 10 sekunder til
hver serie på den store duelskive.
Grovpistol og 22Fri:
Finpistolprogrammet skydes desuden også med en række grovvåben
og/ eller med rødpunktsigte, dog er
disse i klasser for sig og betegnet
således:
GP32 (kun kaliber 32 pistoler)
GPA (pistoler som ikke er kaliber 22
eller 32)
GR (GrovRevolver som ikke er kaliber 22)
GF (GrovFri kaliber 30 og op efter,
hvor der må skydes med rødpunktsigte og kompensator)
22Fri (kaliber 22 med rødpunktsigte
og kompensator).
Det er muligt at stille op og skyde i
alle 7 discipliner.
Kenneth Olsen

Status om vores nye
holdtræning!
Hej SKL´er.
Som I ved startede vi holdtræning
op i februar, og nåede kun en samling, inden naturen bad os holde
pause, og blive bedre til at passe på
hinanden. SKL´s bestyrelse og trænerteam er fast besluttet på at
genoptage holdtræningen, såsnart
det er muligt og sundhedsmæssigt
forsvarligt. Vi holder os orienteret
om de præventive tiltag, som kan
benyttes og finder de bedste løsninger både i den almindelige træning og naturligvis også i den kommende holdtræning.
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I Corona ”pausen” har bestyrelsen
søgt om puljemidler via DGI, og har
fået en bevilling, så der er indkøbt
særligt udstyr til holdtræningen, således at vi nu kan benytte alle de
professionelle hjælpemidler, man
kan ønske sig, fx et fuldspejl til instruktion af skydestilling, øjenblænder til udlån, støttepuder til
sigte- og aftrækstræning, høreværn,
musikanlæg og meget mere. Vi glæder os til at benytte alle de dejlige
ting sammen med jer.
Vi har besluttet at starte helt forfra,
så der vil blive en ny tilmeldingsrunde. Det er endnu ikke muligt at
sætte en dato for opstart, da vi må
afvente myndighederne og kommunens endelige regler lidt endnu.
Nuværende regler kræver, at vi kun
kan benytte hver anden standplads,
og det er naturligvis ikke nok til
holdtræningen. Vi finder en ny form
og informerer ved opslag i klubben
og på Facebook, når vi har datoer og
den nye form på plads.
Hvis du ikke helt kan huske, hvad
holdtræningen gik ud på, er der
nedenfor en kort reminder!
Du får mulighed for at deltage på
holdtræning, hvor der hver gang vil
være fokus på ét eller flere delelementer af det skydetekniske og
træningsmetoder til at opøve teknikken.
Formålet med holdtræningen er at
skabe et træningsmiljø, hvor du og
dine skyttekammerater får mere
viden om teknik og træningsmetoder samtidig med, at vi har det sjovt
sammen.
Ud over det skydetekniske, er det
også målet at styrke sammenholdet,
så vi fremover kan støtte hinanden
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endnu mere. Det er naturligvis også
en målsætning, at du får mod på at
deltage i stævner og turneringer, så
du kan prøve dine nye færdigheder
af mod andre. Holdtræning henvender sig til nye og erfarne skytter,
og både til en- og tohåndsfatning.
Når du deltager i holdtræning, kan
du opnå mere viden om delelementerne i skydning, som fx. skydestilling, håndfatning, løfteteknik, sigteteknik, åndedræt, aftræk, eftersigte,
og meget mere. Du vil også få viden
om, hvorfor teknikkerne er gode, og
hvordan du træner dem. Endvidere
vil der være emner rundt om det
tekniske, såsom tilpasning af våbnet til dig, forebyggelse af skader,
strategi og naturligvis sikkerhed.
Vi glæder os til at træne sammen
med dig.
Hilsen SKL´s bestyrelse og
trænerteam.
Med træning bliver man bare
bedre, og dermed kommer
mulighederne som eksempelvis
Davids deltagelse ved EM i Serbien.

