
 

 

 

 

KM og DM til 
Søren Tolstrup  
Sammen med 
Amtsholdet fra 
Frederiksborg Amt 

blev Søren 
Danmarksmester. 
Læs side 2 og 7.  

 
 

Så starter salon gevær igen  
Sæsonen starter igen torsdag den 5. oktober 2006. Vel 
mødt!  
 

Våbeneftersyn pistol  
Tirsdag den 7. november 2006 – og husk, at der er møde-
pligt. 

 

        Nr. 4 oktober kvartal 2006 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 



Skytten nr. 4, oktober kvartal 2006  Side 2 

 

Bestyrelsen 
 

 
 
 

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

www.sitecenter.dk/skyttelaugetlyngby 

Her finder du også en elektronisk 
udgave af bladet. Ofte er det til-
gængeligt en uge før du har bladet i 
posten. 
 

Bladet – Skytten 
Medlemsblad for Skyttelauget Kong-
ens Lyngby udkommer 4 gange om 
året i 175 eksemplarer. 

Deadline for nr. 1/2007 er 

tirsdag den 12. december 2006.  
 
 

DM til Søren Tolstrup 
 
Ved DM i gevær terræn, der blev af-
holdt i Borris, placerede Frederiks-
borg Amt sig igen i år på 1. pladsen 
med 322 point foran Thisted amt 
med 274 og Vejle amt med 273 
point.  Søren var med på FAS’ hold, 
der blev nr. 1. 
 
FAS DM vindere 

 
Søren er nr. 2 fra højre i øverste 
række. 
 

John Mortensen 
 

Husk at betale dit kontingent.  
Og husk, at kun aktive og 

betalende skytter kan 
opretholde våbentilladelse.  

 



Skytten nr. 4, oktober kvartal 2006  Side 3 

 

Ernst har trukket sig 
 

 
 
Jeg har efter et bestyrelsesmøde, 
trukket mig fra alle mine gøremål 
såsom Juleafslutningen, Skole-
skydningen og Januarstævnet!  
Jeg fortsætter i bestyrelsen til ge-
neralforsamlingen, så ser vi på det 
til den tid! 
I det daglige vil jeg stadig åbne/ 
lukke om tirsdagen. 
 

     Ernst Karlskov 

 
Divisionskydning 15 m. 
i gang igen? 
 
Pistolafdelingen har meldt 1 hold 
til 15 m. standard division, samt 1 
hold luft som dog skydes på hjem-
mebane. 
 

Hvem vil være med denne gang? De 
der vil være med skal henvende sig 
til William.   

     Ernst Karlskov 

 

Våbeneftersyn Pistol 
Tirsdag den 7. november 
 
Husk der er MØDEPLIGT for alle 
med pistol. Udeblivelse vil medføre, 
at vi sender en advarsel til politiet.  
 
Skulle du være forhindret så kon-
takt Ernst på  
39 56 31 41 eller 40 98 31 26. 
 

     Ernst Karlskov 

 

Ombygning af 15 meter 
banerne går i gang. 
 
Så er vi endelig klar til at ombygge 
15 meter banerne med nye hæve/ 
sænkeborde, nyt skivetræk og nyt 
lys. Vi går i gang efter juleafslut-
ningen med at rive banerne ned 
lørdag d. 9. december kl. 08.00 og 
så må vi se, hvor langt vi når. Fris-
ke folk med gå-på-mod er meget 
velkommen til at give et nap. 
Derefter skal kuglefang ændres, 
nye borde opstilles og skivetræk 
monteres. Senere skal vi have nog-
le til at male. Dette vil foregå i de-
cember og januar måned, hvilket 
betyder, at der ikke kan skydes 15 
meter fra 5. dec. og hele januar. 
 
Du er meget velkommen med din 
arbejdskraft, og bedes giver tilsagn 
om at hjælpe til John. 

 

John Mortensen
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen) 

Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00 

Torsdag d. 5/10 Start på 15 meter sæson på Lyngby stadion 

Tirsdag d. 5/12 Juleafslutning på Lyngby stadion  
– HUSK tilmelding til John 

Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30 

Torsdag d. 5/10 Start på 15 meter sæson på Lyngby stadion 

Tirsdag d. 5/12 Juleafslutning på Lyngby stadion  
– HUSK tilmelding til John 

 

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

Tirsdag d. 3/10 Klubmesterskab - 15m. standard 
Tirsdag d. 10/10 Klubmesterskab - Grov ”alle grove våben” kun 2 hånds 

(frit valg) og 1klasse 
Søndag d. 15/10 FAS – Pistolterræn - Hanebjerg 

Tirsdag d. 17/10 Klubmesterskab - 15 m. Luft       
Tirsdag d. 24/10 Klubmesterskab - Fin 25 m.  Starter kl. 19.15 

Tirsdag d. 31/10 Klubmesterskab - Standard 25 m. starter kl. 19.15 
Tirsdag d. 31/10 15m. pistolstævne – Hvidovre skytte kreds 

Tirsdag d. 5/12 Juleafslutning på Lyngby stadion  
– HUSK tilmelding til John 

 

Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Onsdag d. 4/10 Vinterskydning på Kalvebod 

Lørdag d. 4/11 DDS – hovedstaden – Kalvebod (nåleskydning) 

Lørdag d. 2/12 Vinterskydning på Kalvebod 

Tirsdag d. 5/12 Juleafslutning på Lyngby stadion  
– HUSK tilmelding til John 

 

Langdistance (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Tirsdag d. 5/12 Juleafslutning på Lyngby stadion  
– HUSK tilmelding til John 

Ring til Henrik Kirkebæk (39 62 65 81) når sæsonen starter.  
 

Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse: 
http://www.faskyt.dk/kalender/kalender.htm På http://www.skytten.dk 
er der også en landsdækkende aktivitetskalender. 
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Start på geværsalon på  
Stadion – 5.oktober 
 
Torsdag d. 5. oktober starter vi 
den nye sæson i kælderen på 
Lyngby stadion. Vi håber at I 
møde talstærkt op til nogle hygge-
lige aftener. Husk at der er mange 
muligheder for at skyde i forskel-
lige discipliner: 15. meter salonrif-
fel, 15 meter luftriffel og 50 meter 
salonriffel. 
 
Vi efterlyser nogle hjælpere, der 
kan give et nap på banerne til 
vores børneskytter, du bedes ringe 
til undertegnede snarest, så jeg 
kan få lavet en vagtplan for 
sæsonen.  

Kjeld 

 

Geværterræn 
 
Søren Tolstrup deltog som eneste 
mand fra SKL på geværsiden både 
individuelt samt på Frederiks-
borgs Amts 1. hold. 
Søren bidrog med 33 træffere til at 
Amtsholdet vandt holdkonkurren-
cen. Individudelt havde Søren 31 
træffere. 
Det var så denne sæson, en ret 
tynd deltagelse af skytter, og især 
af de unge mennesker, men vi ser 
frem til foråret 2007, hvor jeg igen 
vil være på banen. Og igen med en 
låneriffel og patroner, og håber på 
en større deltagelse. Det vil igen 
være tirsdage fra kl. 18. Ring til 
mig på 39 62 65 81 næste år når 
vi starter, så jeg ikke kører 
forgæves. 

Henrik Kirkebæk 
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Langdistance 
 
Så er sæsonen næsten slut på Ha-
nebjerg 200-300m, og traditionen 
tro afholder vi klubmesterskab 
200m gevær tirsdag den 26/9-
2006, og alle er velkomne til at 
deltage. Husk dette til næste år. 
 
Resultaterne fra ses nedenfor. 
 

Henrik Kirkebæk 

 
Amtsmesterskab 
 
Der blev afholdt amtsmesterskab 
på Hanebjerg skydebaner d. 24.-
26. august og det blev en fint høst 
af præmier til SKL skytter.  
På pistolsiden var det debutanter 
der på fineste vis fik præmier og 
præsterede nogle absolutte fine 
resultater.  
 
Følgende deltog fra SKL: 
 

25 m fin pistol 
Kl.3 nr.1: Christian Ditlev Jensen  538p 
Vet. nr.6: Ernst Karlskov     527p 
 
25m standard  
Kl.3. nr.1: Christian Ditlev Jensen 515p 
Kl.3. nr.3: William Nielsen     426p 
Vet. nr.6: Ernst Karlskov     490p 
Åbn.nr.2: Sara Hansen       431p      
 
Geværfolket : 

200 m kl. 3 nr. 1 John Mortensen 276 p 
200 m vet. Nr. 2 Willy Trebbien  266 p 
 
Som det ses af ovennævnte deltag-
ere, manglede vi kraftigt nogle af 

de gamle (og ellers stabile) kræfter 
til at vise SKL flaget.  
 
Her ses Willy i aktion. 

 
John Mortensen 

 
Våbenopbevaring 
Følgende er taget fra DDS’s  
hjemmeside: 
 

Skytte får konfiskeret sit 
våben og får stor bøde 
 
En skytte på Sjælland har fået 
konfiskeret sin riffel og fået en 
bøde på 4000 kr. efter at have 
overtrådt våbenloven. Skytten har 
undladt at forny sin våben-
tilladelse, men har haft sit våben 
med ammunition liggende i sit 
hjem i fem måneder.  
Da skytten fik et brev fra politiet 
om at forny sin våbentilladelse, 
henvendte skytten sig til formand-
en i sin skytteforening og troede 
dermed, at den hellige grav var 
velforvaret.  
Politiet havde givet skytten en frist 
på tre uger til at få forholdene 
bragt i orden enten ved at 
afhænde våbnet eller forny sin 
våbentilladelse. 
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Den tiltalte fik ikke bragt for-
holdene i orden til tiden. Det var 
den tiltalte, der ønskede, at sagen 
skulle for retten, og idet skytten er 
kendt skyldig i tiltalen, skal 
vedkommende betale sagens 

omkostninger. 

 

Grevinde Danner 
terrænskydning 
 
Fire mand var samlet d. 24/9 til 
Grevinde Danner skydning i et 
strålende efterårs vejr. Det var 
måske den eneste efterårsskyd-
ning, der bliver afholdt i Jægers-
pris, men det kunne desværre 
ikke trække ret mange skytter ud 
i naturen, - kun 55 stk. Det var 
synd for arrangørerne, at der ikke 
kom flere. Søren Tolstrup fik 37 p, 
John Mortensen 23 p. og Michael 
Prætorius 21 p. i stillingerne. 
Henrik Kirkebæk fik 36 p. i 
liggende, hvilke rakte til en anden 
plads i veteran klassen. Holdet 
blev nr. 4.  Her er ”hele” holdet: 
 

 

 

Klubmesterskab 200 meter. 
 
Stillinger 
nr. 1 Søren Tolstrup     290 p 
nr. 2. John Mortensen   271 p 
nr. 3. Michael Prætorius  268 p. 
  
Liggende 
Nr. 1. Henrik Kirkebæk   286 p 
 

 
Søren Tolstrup er ved at være klar. 

 
John Mortensen 

 
Husk at betale dit kontingent.  

Og husk, at kun aktive og 
betalende skytter kan 

opretholde våbentilladelse.  
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Juleskydning 
 
 
Vi afholder juleskydning og efterfølgende 
fælles spisning på Lyngby stadion, tirsdag 
d. 5. december kl. 18.00 
 
Vi starter med lidt sjov på/ved 
skydebanen og derefter er der 
smørrebrød i lokale 1. Pris i alt: 75,- kr. 
 

Det er nødvendigt at 
tilmelde sig senest d. 
28. november til John. 
 


