
 

 

Geværstart på stadion 
Den 6. oktober begynder sæsonen for geværafdelingen på 
Lyngby Stadion.  
Kl. 18.30 for børn og juniorer og kl. 19.30 for seniorer. Vi 

håber, at I møder talstærkt op. 
 

Våbeneftersyn på Pistol 
Tirsdag den  
25. oktober kl. 19.  
 
I år er det kun én 
dag – så der er ingen 
vej tilbage – mød op.  
 

        Nr. 4 oktober kvartal 2005 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 
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Bestyrelsen 
 

 
 
 
 

Hjemmeside. 
Hvis du har mulighed for at komme på 
internettet kan du se SKL’s hjemmeside: 

www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby 
 

Bladet – Skytten 
Medlemsblad for Skyttelauget Kong-

ens Lyngby udkommer 4 gange om 
året i 175 eksemplarer. 

Deadline for nr. 1/2006 er 

tirsdag den 13. december 2005.  
 
 

Et par ord fra formanden 
 
Efter nogle meget våde sommer-
måneder og ringe aktivitet ved FAS´ 
sommerstævne og FAS´amtsmes-
terskab, fik vi endelig nogle herlige 
sommerdage i august og septem-
ber. Pistolafdelingen er startet op 
på stadion om tirsdagen, dog med 
meget få i august måned. Vi har på 
det sidste bestyrelsesmøde beslut-
tet, at til næste år bliver der som-
merferie i juli og august måned. 
Geværafdelingen starter torsdag d. 
6. oktober og Kjeld håber at se 
rigtig mange.  
 
Vi skal igen have besøg af Lyngby-
Taarbæks 6. klasser og det bliver 
torsdag d. 3. november hvor vi skal 
bruge hjælpere hele dagen – ring til 
mig, hvis du kan hjælpe.  
 
Ernst skal dog have meget mere 
hjælp til DDS projektet for alle 5. 
klasser i vores område. Vi forsøger 
af stille med så mange hold som 
muligt, så DDS kan se at vi kan 
tromme børn og unge sammen. Vi 
vil ikke deltage i pistolprojektet, da 
DDS har begrænset deltager antal-
let. 5. klasserne skal stille med 
hold af 5 skytter fra samme klasse 
og vi starter på stadion i oktober 
måned, om dagen.  
 
Vi håber på at DU kan hjælpe 
Ernst nogle gange – ring til ham. 
 

http://www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby
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Ved FAS´sommerstævne  deltog der 
fra SKL kun to gevær + to finpistol 
og fire i pistolterræn? 
 
Deltagelsen var helt tosset til FAS´ 
Amtsmesterskab. To geværskytter 
og det med et fint resultat: Henriks 
førsteplads i på 200 meter i kl. 
Vet2. 
Hvor var DU henne? 

John Mortensen 

 

Gevær 
Langdistance på Hanebjerg slutter 
her med udgangen af september. 
Så vi starter op på Lyngby Stadion 
med indendørs i begyndelsen af 
oktober. 
 
Amtsmesterskab – Hanebjerg 25-
27/8 2005. Vi deltog 3 mand, alle i 
klasse V.2.: 
 
Villy Trebien    147/5 
Henrik Kirkebæk  145/6 
Jørgen P. Snogdal  124/0 
 
Mesterskab 200m 
Henrik Kirkebæk 145-150 295/15 
Villy Trebbien   147-141 288/8 
 
Terrænskydning 
DM – Borris, Søren Tolstrup deltog 
på Amtsholdet som klarede sig 
ganske godt. Som det fremår af 
resultaterne kan man se, at 
sæsonen har være meget mager, 
lille fremmøde. 
Det må vi gøre bedre i 2006, hvor 
jeg fortsat vil være på Hanebjerg 
med patroner og låneriffel. 
 

Henrik Kirkebæk 

Januar skydning 15/1-2006 
  
Igen i år skal vi have vores stævne i 
januar. Det kræver jo en hel del 
medhjælpere, så jeg vil gerne have, 
at de som kan - melder sig til mig, 
Jeg skal bruge ca. 12- 16 personer 
fra søndag kl. 8 til morgenkaffe. 
Dernæst går det slag i slag til vi 
lukker kl. 15.30, såfremt alle har 
skudt færdig. 

Ernst 
 

Klubmesterskab på 25 m   

 
Vi mangler én, der vil påtage sig at 
stå for afholdelsen af dette klub-
mesterskab. Har du lyst så kontakt 
Ernst. 

 
 

Klubmesterskab sekund 
  

Tirsdag den 8. november kl. 19 på 
stadion. Der skal være mindst 5 
deltagere for at konkurrencen bli-
ver til noget.  

Ernst              
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen) 

Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00 

Torsdag d. 6/10 Start på Lyngby Stadion 

Tirsdag d. 13/12 Juleafslutning på Lindegården kl. 18 

Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30 

Torsdag d. 6/10 Start på Lyngby Stadion 

Søndag d. 30/10 
Tirsdag d. 1/11 
Torsdag d. 3/11 

Åbent stævne på Ålholmskolen/Hillerød 

Torsdag d. 3/11 6. klasser på stadion hele dagen 

Ti-Lø d. 8-12/11 15m .22 + luft stævne i Frederikssund 

Sø-To d. 
20-24/11 

Åbent stævne i Ølstykke 

Tirsdag d. 13/12 Juleafslutning på Lindegården kl. 18 
 

Pistol (Leder: Ernst Karlskov) og Pistol-Terræn (Leder: Teddy Dahl) 

Søndag d. 16/10 Terræn GP, GPA og GR på Hanebjerg 
Lø-Sø d. 
22-23/10 

15m cal. 22 Jubilæumsstævne i Værløse 

Tirsdag d. 1/11 
Torsdag d. 3/11 
Fredag d. 4/11 

19-21 Hvidovre .22 + luft – Hvidovre 446 
18-21 
09-14  

Tirsdag d. 13/12 Juleafslutning på Lindegården kl. 18 
Mandag d. 26/12 15m Julestævne i Hørsholm 

Søndag d.  
15/1 - 2006 

Januarstævne. Det er efterhånden blevet en tradition, 
så sæt kryds i kalenderen. Kom og giv en hånd med 
arrangementet. 

 

Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Søndag d. 2/10 Dobbeltskydning - Jægerspris 
Tirsdag d. 13/12 Juleafslutning på Lindegården kl. 18 
 

Langdistance (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Lørdag d. 10/12 Andeskydning på Hanebjerg 
Tirsdag d. 13/12 Juleafslutning på Lindegården kl. 18 

 
 

Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse: 
http://www.faskyt.dk/kalender/kalender.htm 
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Våbeneftersyn på Pistol 
 
Tirsdag den 25. oktober kl. 19. 
I år er det kun våbeneftersyn på 
pistol én enkelt dag. Og i år er der 
ingen pardon. Der vil ikke blive 
ringet rundt for at få folk til at 
komme. Og der er ingen kære mor, 
kommer man ikke og fremviser sit 
våben, kan det betyde, at  våben-
tilladelsen bliver inddraget. 
 
Formanden skriver under, på at 
alle våben er tilstede, og at vores 
registreringer er korrekte. Og vores 
registreringer SKAL være korrekte. 
 
Møder I ikke op vil det være politiet 
der rent praktisk inddrager tilladel-
sen. 

Ernst 

Så skal vi til Sverige og 
deltage i den årlige 
Natskydning 
  
I år er der bevilget et tilskud på 
250 kr. pr. deltager. Bestyrelsen 
har i år valgt at støtte vores del-
tagelse i denne venskabsskydning. 
 
Der er afgang fredag den 30. 
september 2005, når alle er klar. Vi 
er hjemme igen søndag mellem kl. 
15 og 18.  
 
Meld Jer til undertegnede. 

 
Ernst  
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Ballistisk Forsøgsgruppe 
 
Bly er farligt så det må vi gøre 
noget ved. 
 
Gennem de sidste år er bly for-
svundet fra vore bilers brændstof, 
men på skydebanen er det der sta-
digt, fordi bly er perfekt til projek-
tiler, meget tungt, let at forme og 
billigst i forhold til andre tunge 
metaller og så slider det ikke vore 
våbens piber op. Men vi må ind-
rømme, at bly er et meget giftigt 
materiale og skal holdes under 
kontrol. 
 
På skydebaner kniber det ude i det 
fri fordi der skydes ind i jordvolde, i 
halm eller træflis. Alt sammen 
meget uegnet fordi blyet ikke kan 
adskilles fra disse materialer, ofte 
splittes projektiler når de rammer 
disse materialer, og så har man et 
miljøproblem. 
 
Det har man fået øjnene op for og 
har så fundet ud af, at gamle 
bildæk, der er blevet skrællet er det 
bedste materiale der kendes i dag, 
denne gummimasse behandles til 
granulat i forskellige kornstørrel-
ser. 
 
Et svensk firma har taget patent på 
at bruge dette materiale til skyde-
baner, og det bruges af svensk og 
dansk militær. 
 
Men det har vi studeret lidt i vor 
gruppe, kort sagt Osvald og Jørgen. 
Og fundet ud af, det kan vi da gøre 
meget bedre og billigere. 
 

Billedet viser Osvald i gang med at 
skrue på vor opfindelse SHOT-
STOP. 

 
Den er i princippet en lang kasse 
med en gennemskydelig forplade, 
som er lavet af vort specielle plast-
materiale, der lukker hullet efter 
projektilets passage. Det er vigtigt, 
ellers falder granulatet ud. 

 
Inde i kassen er et antal af mel-
lemplader af plast, som er i 
udvalgte tykkelser, og alle 
mellemrum er fyldt med granulat. 
 
Vi har afprøvet opfindelsen med 
kaliber 22, 32, 9mm og 357, og i 
intet tilfælde er kuglen kommet 
længere ind end 25 cm. Alle projek-
tiler kan sorteres fra uden skader, 
og de kan faktisk genbruges. 
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Det er muligt at dimensionere den, 
så hver kaliber stopper i et forud 
valgt kammer. Tid efter anden kan 
de tunge projektiler frasorteres 
med en speciel støvsuger. 
 
Alt er afprøvet det fungerer bare, så 
derfor har vi taget kontakt til 
landets højeste myndighed Hærens 
Kampskole i Oksbøl, som i sidste 
ende skal godkende vor ide. 
 
Granulatmassen genbruges. 
 
Vi kan hermed garantere at dette 
projekt helt afslutter problemet 
med at bly i større eller mindre 
grad forurener vor natur. 
 
Skiveskruer skyder ikke tilbage 
 
De fleste der arbejder med at 
servicere skydebaner ved at det er 
forbudt at bruge hårde skruer til at 
fastholde skiver med, vi i gruppen 
har altid været skeptiske over dette 
forbud. 
 
Så vi måtte bevise, at det passer 
ikke. 
 
Vi skød 250 skud ind mod en 
opspændt vandfast finerplade, hvor 
der var iskruet, messing-jern- og 
stålskruer, og endeligt var der 
skruet 6mm bræddebolte. Pistolen 
var opspændt i bænk så vi skød 
altid lige midt i skruerne. I alle 
tilfælde splattede projektilerne ud 
og faldt til jorden uden at ramme 
den spand vi skød ind igennem for 
at bevise vor at vor tvivl var 
berettiget. 
 

Testen er nu også videresendt til 
Kampskolen. 

 
  
Nyt materiale til bagskiver 
 
For at undgå uheld på 15m banen 
hvor der både skydes med krudt og 
med luft, har der været tilfælde, 
hvor vor plastbagskive har sendt 
haglene retur. Det kan kun ske, 
hvis skytten ikke er blevet oriente-
ret af skydelederen, eller hvis skyt-
ten har glemt det og skudt med luft 
mod denne plade. Den er kun god-
kendt (og meget holdbar til krudt), 
men farligt til luft. Jamen så måtte 
vi også finde en løsning på det. 
Svaret er en gummimåtte som 
stopper lufthagl, og som lader .22 
projektiler smutte igennem uden 
synligt hul. 
 
Lyngby Stadion overvejer og tester 
materialet. 
  
Drillepind til luft er klar. 
Interesserede kan afhente et styk 
gratis til prøve. 
 
Yderligere oplysninger gives gerne 
via mail:drillepind@sport.dk 
 

 Jørgen Clemens
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Nu det jul igen! 

 

Igen i år fejres julen i SKL. 

MEN i år bryder vi traditionen. 

Vi skal ikke på Stadion, men afholder hele 

arrangementet på Lindegården.  

Tirsdag den 13/12-2005. 
Kl. 18 starter alt det sjove i salen, 

og ca. 19.30 starter spisningen.  

Det er vanligvis Karlskovs dinér 

transportable, der står for de 

kulinariske lækkerier.  

Kl. 23.30 er det slut – der lukker 

lokalerne. 

Prisen er kun 75,- kr. for voksne og 30,- kr. for 

børn under 18 år. Tilmelding skal foretages til 

Ernst eller John. 

 

Reserver allerede nu!!   
 
 
 
Lindegården ligger på Peter Lundsvej 8 


