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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Endelig i gang igen!!

Så fik vi afviklet den første “event” i år med 26-27 glade og
entusiastiske mennesker.
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Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året.
Deadline for nr. 4/2021 er
torsdag den 15. september 2021.

Side 2
Du finder bladet på nettet via
vores hjemmeside. Det udkommer
sidste uge af marts, juni, september
og december.

God sommer
Vi er kommet godt i gang i Idrætsbyen
efter den lange nedlukning. Vi har fået
mulighed for at benytte banerne tirsdag fra kl. 17-21, hvor der vil være ammunitionssalg samt om torsdagen fra
17-21 for ”selvhjulpne” skytter med
adgang. Vi har mange nye, som er
skrevet op til intro-skydning og vi har,
takket være vores gode instruktører,
afviklet et pistolhold sidst i juni måned
samt et meget lille geværhold.
Der er også afholdt et fødselsdagsarrangement med 25, deltagere som fik
en rigtig god oplevelse med gevær- og
pistolskydning, og vi har et firmaarrangement med 25-30 deltagere i
august. Disse events kan kun lade sig
gøre med mange frivillige instruktører
og hjælpere, og igen – tak for indsatsen.
Vi fik endelig afholdt vores generalforsamling, som jo blev udsat pga. nedlukningen. Der var ikke helt så mange,
som der tidligere har været, men alle er
nok påpasselige og vil ikke udsætte sig
for unødig kontakt. Dem, der deltog,
fik en hyggelig aften med de sædvanlige punkter og god mad. I kan læse
mere om forløbet og min beretning
andet sted her i bladet.
Vi fik desværre også aflyst mange konkurrencer: 15 m division på pistol, DGI
nordsjællandsmesterskaber på pistol
og gevær samt rigtig mange ranglister.
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Vi har pt. ikke fået datoer fra DGI
Nordsjælland på 25m pistol-, 50m og
200m geværmesterskaberne på Hanebjerg.
Jeg håber, at vil alle snart kan se frem
til at få lidt ”normale” skydninger, og
jeg skal dog ligge henstille til, at de
skytter som har egne våben, SKAL vise
sig på banen mindst fire gang om året
for at opretholde sin våbentilladelse.
Jeg ved godt, at vi har været lukket
ned, men det friholder jer ikke for at
overholde aktivitetsniveau.
Jeg håber, at alle får en god sommer og
så ses vi d. 10. august til første ”normale” træning.
John Mortensen

Opstart på aktiviteter i 20212022 sæsonen efter coronanedlukninger
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alle 4 våbenklasser GP32/GPA/GR/
GrovFri. I december skydes mesterskabet i sekundskydning.
DGI divisionsskydning for 15m Cal.
.22 pistol håber vi starter op igen i de
sædvanlige uger 44/46/48.
Holdtræninger:
Der er kalendersat 5 gange for 2 hold –
læs artiklen andetsteds i bladet.
Torsdagstræning:
Vi vil forsøge at holde liv i torsdagstræningen i det omfang, vi kan få skydeledere til at stå for det fremadrettet.
Der er allerede nu kalendersat danmarksmesterskaber, stævner mm., så
det er bare med at holde øje med organisationernes hjemmesider og skydetilmelding.

Vi har allerede en del aktiviteter i kalenderen for den kommende sæson.
Klubben fortsætter efter nedlukningen, hvor vi slap med fuldt program, i
optimistisk håb om at vi undgår flere
nedlukninger.
Nye skytter:
Der har været kø til at komme på
introduktion, men vi er nu i gang med
at afvikle listen af tilmeldte. 12 nye
skytter var igennem i juni, 14 er
kalendersat til august med få ledige
pladser og 13 på listen er endnu ikke
på hold. Årets sidste hold køres i november.
Klubmesterskaber:
I september afvikles det årlige 25m
grovpistol/revolver
klubmesterskab
over 4 tirsdage, og der kan deltages i

Cronograf måling
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Tirsdag d. 10/8
Tirsdag d. 31/8
Tirsdag d. 7/9

Første træning efter sommer kl. 18-22
Intro for riffelskytter kl. 19
Intro for riffelskytter kl. 19

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Lø-Sø d. 24-25/7
Lø-Sø d. 7-8/8
Tirsdag d. 10/8
Tirsdag d. 17/8
Tirsdag d. 24/8
Lø-Sø d. 28-29/8
Lø-Sø d. 28-29/8
Tirsdag d. 21/9
Mandag d. 27/9
Tirsdag d. 28/9
Lø-Sø d. 2-3/10
Tirsdag d. 5/10
Fr-Sø d. 8-10/10
Tirsdag d. 12/10
Tirsdag d. 19/10

IPSC - Malmö Open
IPSC - Rooster Mountain

Første træning efter sommer kl. 18-22
Intro for pistolskytter kl. 19
Intro for pistolskytter kl. 19
DM pistol terræn Borris
IPSC - Dall Challenge
Holdtræning 1
Holdtræning 1
Grovpistol KM
IPSC - Copenhagen Open
Grovpistol KM
Lönsboda Dag och Natt skydning
Grovpistol KM
Grovpistol KM

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Søndag d. 3/10

DM Gevær terræn Ulfborg

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
To d. 20/8 +
Sø d. 23/8

Nordsjællandsmesterskab 50+200 m Hanebjerg

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.
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Lönsboda Dansktræf Dag og
Nat 2021
Igen i år tager vi turen til gammelt
dansk område, da Lönsboda Dag och
Natt skydning ser ud til at blive afholdt, hvis ikke Corona tager til igen.
I år er det weekenden d. 8.-10. oktober.
Banerne er af høj klasse, men med
tydelige forskelle set i forhold til danske terrænskydningsbaner, f.eks. er
svenskerne vilde med 'stående utan
støt', som betyder, at der skal skydes
med kun een hånd på pistolen. Det giver nogle ekstra udfordringer, specielt
når man ikke har trænet (nok) med
denne slags skydning. Dette gælder så
i endnu højere grad med natskydningen, som vi jo slet ikke træner i Danmark. Om aftenen er der tit en let tåge
over området, som giver lidt ekstra
stemning (samt duggede briller).
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Tilføjelser til vognparken
SKL har endnu engang føjet våben til
vores udmærkede udvalg af forskellige
våbentyper.
Denne gang drejer det sig om en CZ
tactical sport orange i kaliber .40 og en
Ruger SR1911 i kaliber 45 ACP.
Disse våben kan bruges til de fleste af
de discipliner, vi skyder, men udmærker sig måske mest.
I IPSC standard major (CZ) og i IPSC
classic major samt CAS wild bunch
(Ruger).
Så nu venter vi bare på, at div. tilladelser går igennem, så vi kan byde dem
velkommen til deres nye hjem.

Resultatmæssigt plejer Skyttelauget
Kongens Lyngby at hive en del medaljer hjem, så lad os håbe, at vi bibeholder denne tradition. Som sædvanligt
skal vi bo i Torpet ude ved Hjärtsjöbade, fantastisk natur og hvis det ellers er tørvejr, skal vi nok have et ”lille
bål”, som vi plejer.

Henrik
Til jer, der
ikke kender
skydningen.
Det er en hyggelig dag og nat terrænskydning med to overnatninger og
masser af socialt samvær. Tag fat i
mig, hvis du vil vide mere.
Henrik

Generalforsamling 31. maj
2021
Valg af dirigent, Sven Probst-Hansen
foreslået og valgt.
1. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidig og er
beslutningsdygtig.
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2. Formandens beretning (uddrag).
Covid-19 har virkelig stænget os, og
det har resulteret i nedlukning i flere
perioder. Coronaens indtog har også
bevirket, at et utal af konkurrencer og
DM’er er blevet aflyst.
Vi kan dog glæde os over, at en SKLskytte har vundet et DM: Dame sportspistol på 25m – stort tillykke til Kitty
Obel.
Vi stod for afviklingen af DGI-Nordsjællands mesterskaberne i luft og .22
pistol samt .22 riffel i februar/marts
måned. Der blev afviklet 97 pistol
skydninger og lidt over 400 riffelskydninger. Der var rigtig mange SKL-skytter, der deltog, og det blev på .22 pistol
til førstepladser til Carl Emil Andersen
i JUN, Jens Hartwig i kl. 1H1, Phillip
Greisen i 2H3. I riffel var der fantastiske resultater, flere BK-skytter med 400
og 399 point og Jeanette leverede igen
med 398 til en delt 2. plads. I riffel Å3
var der en 1. plads til Kenneth Lagoni.
I Pistol division 19/20 turneringen
stillede vi med ét lufthold og tre hold i
.22. Det blev til en 3. plads til 1. holdet
i .22 konkurrencen.
Vi fik også afholdt nogle af vores klubmesterskaber, men vi har ikke haft
mulighed for at fejre vinderne, ligesom
vores sæsonafslutning også blev aflyst.
Vi skal nok få fejret alle vinderne ved
først komne lejlighed. Den største
vinder er Kenneth Lagoni med 1. pladser i GPA, GR, Grov fri samt i luftpistol.
Holdtræning for pistolskytter blev startet op af Bjarne og et lille team af instruktører til stor glæde for skytterne.
Der blev oprettet et begynderhold og et
hold af mere trænede skytter, som på
udvalgte tirsdage samt på mandage
trænede med stor iver. Alle deltagerne
har givet stor feedback, og vi fortsætter, når det igen er muligt at benytte
banerne. Følg med på hjemmeside og
Facebook. Alle kan få mulighed for at
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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 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.
Udover at Bjarne var instruktør, deltog
Cornelia og Kenneth og de er dermed
koblet til vores pistol træner team, med
blå trøjer.
Vores blad ”SKYTTEN” bliver produceret hvert kvartal og lagt på hjemmesiden, og der bliver sendt mail og slået
op på Facebook, når der er kommet et
blad. Vi kan desværre konstatere, at
der ikke er så mange, der går via hjemmesiden og læser bladet, men jeg mener, at det er vigtigt og hyggeligt med
denne information. Alle er velkomne til
at indsende materiale til redaktøren,
så det ikke bare er mig og John Ingor,
der skal støbe indholdet.
IPSC-skydningerne eller Matches har
fået flere og flere deltagere fra SKL,
men der har være en del omrokeringer
af div. konkurrencer samt lidt færre
skytter på hver squads – igen pga.
Corona. Vi har jo en fantastisk bane,
hvor man må skyde på IPSC skiver
med træk fra hylster. Der trænes fortrinsvis om torsdagen, og de annonceres på vores Facebook side ”Torsdagstræning skydebanerne Lyngby
Idrætsby” eller tag fat i Pavel for mere
information.
Der bruges en del tid på administration, og igen havde vi en del skytter,
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som ikke har fået tilmeldt sig ”Betalingsservice”, og ikke betalt kontingent. Povl og jeg henstiller til, at alle får
tilmeldt sig BS, så vi slipper for at
betale i dyre domme for at udsende
girokort, og ikke mindst de mange
rykkere. Pr. 31.12.20 var der 56, som
har meldt sig ud eller er slettet.
Behandling af SKV tager også noget tid
og der har desværre igen været en
noget lang behandlingstid. Vi har haft
76 stk. SKV2’er, SKV3’er og SKV4’er til
sagsbehandling.
Vi har i 2020 indkøbt for 90.000 kr.
nye våben og udstyr, såsom bælter,
magasiner mm. Våbenbeholdningen er
udvidet med to STEYER Luftpistoler,
to CZ’er (den ene en OR), Vekselsæt til
Walther, Feinwerkbau sportsriffel,
Uberti og Henry Classic westernrifler.
Vi har heldigvis rigtig mange, der allerede har taget skydelederuddannelsen,
men jeg mangler nogle flere af de aktive
skytter. Den kan tages online, man
skal svare på nogle relevante spørgsmål. Når I har gennemført uddannelsen, bedes i sende beviset til mig. Det
er en sikkerhed for foreningen og jer
selv, da det er en krav, at der altid skal
være en skydeleder på standpladsen.
Til sidst vil jeg gerne takke alle skytter,
som har givet et stort nap som kassemester, div. opgaver omkring udstyr,
som gør det muligt at få Skyttelauget
og banerne til at fungere optimalt. Også en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i 2020.
Og så en lille servicemeddelelsen: det
er mit sidste år som formand efter at
jeg i 50 år har været i bestyrelsen og
37 år som formand, så jeg har besluttet at stoppe! – nu må der være et
”ungt” menneske, der træder til med
nye ideer, nye meninger, nye beslutninger. Så ved næste generalforsamling skal der vælges en ny formand.
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Bemærkninger til beretningen:
Conny: IPSC 2, plan kommer jf. Pavel.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskab
Indtægter, mindre salg end sidste år.
Hjælpepakker modtaget i 2020.
Resultat for året er et overskud på kr.
29.476,-.
Spørgsmål: Sven; imponeret over den
orden, der er regnskabet.
Bjarne: kr.75.000,- i ammunition.
Hvor er de? Indgår i lagerbeholdning.
4. Fastsættelse af kontingent
Formanden, t.o.m. 21 år kr.300,- /
kr.500,-. Fortsætter uændret.
5. Indkommende forslag
Ingen.
6. Valg af kasserer
Povl Martens blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Henrik Bech og Michael Prætorius blev
genvalgt.
8. Valg af suppleanter
Jeannette og Michael Pedersen blev
genvalgt.
9. Valg af revisor
Sven blev genvalgt.
10. Valg af revisorsuppleant
Mikkel blev genvalgt.
11. Eventuelt
Conny: På højre baneafsnit. Kan
banen blive sat til 15m fra starten frem
for 25m. Det er kassevagten, der sætter afstanden. Men der er ingen regler.
Formanden’s afsluttende bemærkning.
To medlemmer vil gerne afholde arrangement i klubben. John savner instruktører.
Bjarne: 25m sæsonen er i gang. Husk
tilmelding og deltag.
Bjørn for Lyngby-Taarbæk skytterne
stopper som formand og våben kontrollant pga. alvorlig sygdom. LTS har
luftet muligheden for at fusionere med
SKL. Men klubben har afslået, men vi
vil gerne hjælpe.
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Holdtræning for
pistolskytter i SKL
SKL´s bestyrelse og trænerteam finder
det igen muligt at tilbyde holdtræning
(HT). Der er vigtig ændring fra den
tidligere HT. Du kan nu frit vælge mellem mandage eller tirsdage (se datoer
nedenfor), uanset dit nuværende niveau, da supervision/ og evt. coaching
vil tilpasses individuelt. Holdtræning
henvender sig til nye og erfarne skytter, og både til et- og tohåndsfatning.
Hvad er holdtræning?
Holdtræning er struktureret træning,
hvor vi sammen træner med fokus på
ét eller flere delelementer af det skydetekniske, samt træningsmetoder til at
opøve de forskellige teknikker.
Målgruppe:
Alle som ønsker at udvikle sin viden og
skydeteknik.
Hvad indeholder holdtræning?
Det vil starte med introduktion af dagens tema. Derefter lette opvarmningsøvelser målrettet dagens tema. En gennemgang af det tekniske, efterfulgt af
instruktion og øvelser med supervision
og vejledning. Vi slutter hver træning
af med evaluering og træningsråd.
Hvorfor deltage i holdtræning som
skytte?
Holdtræning tilbyder dig en teoretisk
viden om de tekniske delelementer
samt øget bevidsthed om hvordan du
bedst træner dem.
Hvorfor tilbyde i holdtræning som
skytteforening?
Formålet med holdtræningen er at
skabe et træningsmiljø, hvor du får
mulighed for at udvikle dig som skytte,
og derved give dig mulighed for at nå
dine mål. Ud over det skydetekniske,
bidrager holdtræning også til et godt
sammenhold samt en fællesforståelse
af skydetræning. Alt sammen mens vi
har det sjovt sammen.
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Krav til deltagelse?
At du deltager aktivt, er nysgerrig og
ønsker at udvikle dig. Af hensyn til
logistikken, bedes du tilmelde dig,
skriv dig på listen hos vagten (max 10
skytter på hvert hold – først til mølle)
Det forventes, at skytter som deltager
på holdtræning, også deltager mere
aktivt ved stævner og turneringer, da
det er vigtigt, også at teste sin udvikling i konkurrencesituationen.
Hvad skal du medbringe?
En indskudt luft- eller finpistol (kaliber
22), høreværn, en ”klikpatron” samt
ammunition til våbnet. Du får udleveret en trænings log – så du kan tage
de nye tekniske dele med i din egen
træning frem til næste holdtræning,
hvor vi bygger ovenpå igen.
Hvor og hvornår er der holdtræning?
Holdtræningen vil blive afholdt på baneafsnit B (bane 11-20). Træningen
starter kl. 18:00 og vare ca. 2,5 timer.
Skydeøvelser med luftpistol foregår på
afsnit A (1-10)
Holdtræning 1:
Tirsdag d. 21/9 & mandag d. 27/9
Tema: Håndfatning og skydestilling
(nulpunkt)
Holdtræning 2:
Mandag d. 25/10 & tirsdag d. 2/11
Tema: Sigte ”1” og fokus (det korrekte
sigte)
Holdtræning 3:
Tirsdag d. 30/11 & mandag d. 6/12
Tema: Aftræk ”1” (det korrekte aftræk)
Holdtræning 4:
Mandag d. 17/1 & tirsdag d. 25/1
Tema: Sigte ”2” (eftersigte og
fejlfinding)
Holdtræning 5:
Mandag d. 14/2 & tirsdag d. 22/2
Tema: Aftræk ”2” (løft og åndedræt)
Vi glæder os til at træne sammen med
dig - SKL´s trænerteam.
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