
 

 

 

 
Gevær starter igen på stadion torsdag den 

4. oktober kl. 18.30 

 
Billedet er godt nok brugt før – men stoltheden over en god serie 

lever – så det er bare at komme i gang. 

      Nr. 4. Oktober kvartal 2007 

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 

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 
Kongens Lyngby udkommer 4 
gange om året i 175 eksemplarer. 

 
Deadline for nr. 1/2008 er 

onsdag den 12. december 2007.  
 
 

Formanden har ordet 
 
Sommeren er endelig forbi og det 
har været en meget våd oplevelse 
for alle dem, der har holdt ferie i 
Danmark eller har håbet på nogle 
dejlige timer på terrassen eller i 
sommerhus. Skydemæssigt har der 
været Sommerstævne og amtsmes-
terskab på Hanebjerg, hvor der har 
været mulighed for at skyde 25 
meter pistol, pistolterræn, 50 meter 
salon, 200 og 300 meter lang-
distance. Deltagermæssigt har det 
bestemt ikke været et tilløbsstykke, 
og desværre kan SKL ikke stille 
med flere, end der kan tælles på én 
hånd til disse stævner. Det er 
kedeligt, at I ikke kan afse et par 
timer til lidt sommerskydning. De 
aktive skal dog ikke lastes og trods 
alt takkes for deres deltagelse: 
Jørgen, Osvald, Erkki, Christian, 
Ernst, som blev nr. 2 i holdkon-
kurrence (ét point efter Kastrup) 
ved sommerstævnet, samt Axel, 
Ethan i pistol. Fra gevær deltog 
Willy, Henrik og John. Ved Som-
merstævnet på 200 meter, vandt 
Henrik vet.2 med 278 point og 
John blev nr. 3 i kl. 3 med 273 
point. 
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Klubmesterskab på 200 meter er 
desværre blev droppet pga. det 
meget lave aktivitetsniveau igen-
nem sommeren. 
 
Nu skal vi rigtigt i gang på stadion 
og pistolskytterne er begyndt at 
bruge vores fine nye 15 meter-
baner. Jeg håber, at alle vil komme 
og få nogle gode oplevelser. Vi skal 
i gang med skoleskydning og det er 
Ernst, der er primus motor, så jeg 
håber alle vil hjælpe til, når han 
kalder. Vi skal huske på, at vores 
forening skal have nyt blod og 
nogle unge mennesker, der kan 
bære vores kære forening videre i 
fremtiden. 

John Mortensen 

Sponsorgave 
 
Vi har igen fået et betragteligt 
antal 15 meter pistolskiver fra 

vores meget stabile sponsor. 
 

Tak til  

 
  

 

 
 

 

Start på geværsalon 
på Lyngby Stadion 
 

Så begynder indendørssæson-

en for børn, unge og voksne – 
drenge og piger – kvinder og 

mænd. Vi begynder torsdag d. 
4. oktober kl. 18.30 hvor det 

fortrinsvis er børn og kl. 19.30 
for voksne. 

Vi håber at se alle de ”gamle” 
skytter samt nogle nye på 

vores renoverede baner de 
følgende torsdage. 

 

Vel mødt - Kjeld Jørgensen 
 

Gavekort 
  

Hvis du har været så 

dygtig til at vinde en 
præmie i form af gave-

kort til Skyttebutikken i 

Vingsted, kan du sende 
/aflevere dette til vores 

"kassemester" Hanne. 
Du vil så få udbetalt 

pålydende og vi samler 
derefter gavekort sam-

men til større indkøb i 
skyttebutikken. 
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen) 

Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00 

Torsdag d. 4/10 Sæsonstart på stadion 

Torsdag d. 13/12 Juleafslutning på stadion – læs mere på bagsiden 

Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30 

Torsdag d. 4/10 Sæsonstart på stadion 

Torsdag d. 13/12 Juleafslutning på stadion – læs mere på bagsiden 
 
 

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

Fr-Sø d. 5-7/10 Sverige Natskydning Terræn Lönsboda 

Lørdag d. 6/10 Projekt Pistol Landssamling DDS -  Skallebøllecenter 
Fredag d. 12/10 Pistolterrænkursus DDS  - Tubæk 

Søndag d. 14/10 Terræn - Tubæk 
Søndag d. 21/10 Terræn – Hanebjerg 

Tirsdag d. 23/10 Våbeneftersyn - mødepligt 

Torsdag d. 13/12 Juleafslutning på stadion – læs mere på bagsiden 
 

 

Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Søndag d. 21/10 Grevinde Danner i Jægerspris 

Torsdag d. 13/12 Juleafslutning på stadion – læs mere på bagsiden 
 

 

Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Torsdag d. 13/12 Juleafslutning på stadion – læs mere på bagsiden 

Til skytterne og især de unge: Jeg har foreningens riffel til udlåns samt 
patroner til salg, og vi skyder på Hanebjerg om tirsdagen. Jeg træffes på 39 
62 65 81. Ring helst dagen før. MVH Henrik Kirkebæk  
 

 
Yderligere skydninger i amtet kan ses på følgende adresse: 
http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm (NY)  
eller på  http://www.skytten.dk/ - en landsdækkende aktivitetskalender. 
 

http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm
http://www.skytten.dk/
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Deltag i en succes! 
 
23 pladser er allerede taget – men 
vi har 18 tilbage (medio septem-
ber). Så vil du med til skydning til 
Sverige, så skynd dig.  
 
Turen koster med kørsel overnat-
ning 2 nætter i køje rum og 2 
gange morgenmad 525 kr. + 50 
kr. pr. skydning i DK. kr. man 
skal have sengetøj med el. sove-
pose. 
Da det er en nat og dag skydning i  
pistol terræn er det kun skytter 
fra 14 år, der kan deltage, men 
man må godt tage familien med. 
Så længe der er plads efter først til 
møllen princippet. 

Ernst Karlskov 
 

Våbeneftersyn – pistol 
tirsdag den 23. oktober 
 
Pistoleftersyn er for alle pistol-
ejere. Man skal møde den dag el-
ler melde afbud hos Ernst. Man 
kan ikke melde afbud til andre. 
39 56 31 41 mobil 40 98 31 26 
ernst.karlskov@get2net.dk 
 
For Skyttens faste læsere er det 
vel unødigt at minde om, at ude-
blivelse kan ende med politian-
meldelse. 

 

mailto:ernst.karlskov@get2net.dk
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DM Geværterræn 
Juni måned Jægerspris 
 
Individuel 
Klasse I 
Søren Tolstrup 31   
Klasse II 
Michael Prætorius 20 
 
Holdskydning nr. 3 
Klasse I 
DDS Nordsjælland 33 
Holdet 10 mand: Den ene var 
Søren Tolstrup 
 
Klasse Veteran 
Henrik Kirkebæk 30 
 
 

Amtsmesterskab 
Hanebjerg – 200m gevær 
 
Klasse 3: 
John Mortensen 136-121-257/3 
 
Klasse V 
Willy Trebbien 134-134-268/3 
 
Der var ikke mange der deltog, 
men vi tager godt imod næste 
sæson på 200m 
 
Sæsonen på Hanebjerg er næsten 
sluttet og som bekendt starter vi 
op på Lyngby stadion i oktober. 

Henrik Kirkebæk 
 

 

 

Klubmesterskab 2007 
 

Nr Skyttens navn Sek. 

1 Christian Ditlev Jensen 3,70

2 Erkki Søndergaard 5,37

3 Allan Paludan Andersen 5,50

4 Ethan A. Nevil Ingholt 6,28

5 Michael 6,38

6 Ernst Schnell Karlskov 6,63

7 Mark Bendorff Nielsen 6,70

8 Carsten Sørensen 6,88

Sekund 

 
 

Ernst Karlskov 
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Firmaskydning 
 
Firmaet Rambøll indtog d. 25. 
august hele Lyngby Stadion, hvor 
de inviterede alle deres medar-
bejdere til sportsfest. Vi tilbød at 
de prøvede at skyde med gevær på 
vores nye baner. Det var der 
næsten 100 personer der benyt-
tede sig af og der blev afgivet 
næsten 2000 skud. Der blev vir-
kelig konkurreret med stor iver og 
en entusiasme, som vi ikke har 
set i lang tid på banerne. Det var 
en god oplevelse for alle del-
tagerne og ikke mindst for de fem 
instruktører fra SKL, som velvilligt 
stillede sig til rådighed på en 
lørdag. Aftenen sluttede for 
medarbejderne hos Rambøll med 
en stor middag og fest i Lyngby 
hallen. 
 

 
 

 
 

John Mortensen
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Juleafslutning  
 
 

Juleafslutningen afholdes 

TORSDAG d. 13. 

december kl. 18.00 på 

Lyngby Stadion 

 
Vi skal ”lege” en lille smule og selvfølgelig 

også skyde. Vi sætter os til bords i lokale 1 

kl. 19.00. Prisen er 75,- kr. for skydning med 

præmier, øl/vand og mad. 

 
Tilmelding er nødvendig senest d. 5.dec. til 

John.
 
 


