Nr. 4. Oktober kvartal 2008

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

VÅBENEFTERSYN
2008
Pistol:
Tirsdag d. 7.okt.
kl.18.30-20.30
Gevær:
Torsdag d. 9.okt. kl.18.3020.30
HUSK der er mødepligt
Formanden vandt sin klasse ved
Amtsmesterskabet på Hanebjerg

Start på stadion!
Geværsalon starter torsdag den 2/10 2008.
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Bestyrelsen

Side 2

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

Deadline for nr. 1/2009 er
onsdag den 10. december 2008.

Stævner i sommerens løb
DM i geværterræn.
For første gang i mange år blev DM
ikke vundet af DDS Nordsjælland :
det blev ”kun” til bronze med
337/87 point. Nr. 1 blev DDS ThyMors med 349/88 point og nr. 2
blev
DDS
Vestsjælland
med
349/87 point, så der var meget tæt
løb.
Men i sekundskydningen var der et
meget flot resultat: Søren Tolstrup
blev i seniorklassen nr. 1 med 799
sek. for de tre skiver.

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 tilgængeligt en uge før du har bladet i
posten.

Ved DM stævnet kan ses Sven
Engell, der har fået den fornemme
titel som starter.
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Sommerstævne på Hanebjerg
I strålende solskin i uge 27 blev der
skudt i alle discipliner på Hanebjerg, tilslutning fra SKL’s side var
noget begrænset, da kun pistol
terræn kunne stille med et hold. Vi
deltog med Erkki, Ernst, Jørgen,
Axel og Osvald. Det bedste resultat
var Ernst som blev nr. 2 i vet. med
62/27 og Jørgen nr. 5 med 55/24.
På geværsiden deltog Willy og
Henrik, men der var fejl på skiverne om torsdagen og deres resultater blev annulleret. John blev nr.
2 i kl.3.
Amtsmesterskab
Ved amtsmesterskabet på Hanebjerg i august var der bedre resultater. John vandt kl. 3 og Henrik
blev nr. 2 i kl. V2, Willy blev nr. 9
også i kl. V2.
Der var desværre ingen deltagere
fra pistolafdelingen.
John Mortensen

Klubmesterskab salon
Så begynder vi igen på Lyngby
Stadion den 2/10. Vi håber, at I
møder talstærkt op, så vi kan få
nogle gode træningsaftener, og det
er som sædvanlig kl. 18.30.
Vel mødt!
Kjeld Jørgensen

VÅBENEFTERSYN
2008
Pistol:
Tirsdag d. 7.okt.
kl.18.30-20.30
Gevær:
Torsdag d. 9.okt.
kl.18.30-20.30
HUSK der er
mødepligt

Husk også, at man
skal have sit våben
efterset for at
kunne have
våbentilladelse!
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Kjeld Jørgensen)
Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00
Torsdag d. 2/10
Start på Stadion
Torsdag d. 9/10
Våbeneftersyn på stadion
Tirsdag d. 16/12 Juleafslutning på Stadion
Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30
Torsdag d. 2/10
Start på Stadion
Onsdag d. 9/10
Våbeneftersyn på stadion
Tirsdag d. 16/12 Juleafslutning på Stadion
Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Ethan Ingholt)
Tirsdag d. 7/10
Våbeneftersyn på stadion
Søndag d. 12/10 Oktoberskydningen pistolterræn - Hanebjerg
Søndag d. 19/10 Terræn - Tubæk
Tirsdag d. 16/12 Juleafslutning på Stadion
Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk)
Torsdag d. 9/10
Våbeneftersyn på stadion
Lørdag d. 11/10 Gevær terræn - Kalvebod
Lørdag d. 1/11
Gevær terræn - Kalvebod
Lørdag d. 6/12
Gevær terræn - Kalvebod
Tirsdag d. 16/12 Juleafslutning på Stadion
Følg med på www.skytten.dk
Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk)
Tirsdag d. 16/12 Juleafslutning på Stadion
Til skytterne og især de unge: Jeg har foreningens riffel til udlån 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
eller på http://www.skytten.dk/ - en landsdækkende aktivitetskalender.
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Pistolterræn og resultater:
Vi begyndte som sædvanlig Langfredag på Hanebjerg.
Her skød:
Ethan
.22 - 41/19 GPA 27/13
Erkki
.22 - 49/21 GR 38/18
Jørgen
.22 - 57/25 3.plads
Osvald
.22 - 22/19
Christian .22 - 49/22 GPA 34/14
Teddy
.22 - 54/23
Næste skydning var Tubæk 27.
april på .22
Ethan
47/20
Sven
45/17
Jørgen
48/21
Ernst
51/22
Osvald
33/15
Teddy
52/24

Side 5

Så blev det Øst på Kalvebod 17.
og 16. maj
Ethan
.22 - 36/16
GPA 31/14 GR 30/14
Erkki
.22 - 54/24
GPA 42/19 GR 22/10
Jørgen
.22 - 56/22
Teddy
.22 - 48/23
Osvald
.22 - 20/10
Kulsbjerg 1. juni
Ethan
.22 - 41/19
GPA 30/13 GR 40/18
Erkki
.22 - 51/24
GPA 19/8 GR 51/24
Jørgen
.22 - 55/25
Teddy
.22 - 48/21
Ernst
.22 - 72/30 2.plads
Hanebjeg 29. juni
Erkki
.22 - 47/20 GR 22/19
Ernst
.22 - 62/27 2.plads
Jørgen
.22 - 55/24
Osvald
.22 - 30/14
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Axel

.22 - 33/15.

Ved Tubæk den 24. august skød
kun Jørgen, da der var problemer
med
kommunikationen
vedr.
datoerne, hvor 31. blev flyttet til
den 24. og kun Jørgen havde set
det. Jørgen skød 22/18.
Herefter mangler der kun Lönsboda, Hanebjerg og Tubæk i oktober
Ethan/Teddy
Følgende er taget fra skytten.dk. Det
viser bl.a. hvor smukt terrænskydning
kan være.

Den smukkest tænkelige
kulisse til DM i pistolterræn

Side 6
Formand Leif Noppenau har lagt
mange kræfter i DM'et. Han har
bl.a. fået lavet en profilavis med
annoncedækning for 100.000 kr.
Årets DM i pistolterræn var
henlagt til de smukkest tænkelige
omgivelser på limfjordsøen Mors.
Vejret var også med arrangørerne
- Karby Skyttekreds, Hurup
Skytteforening og De Danske
Skytteforeninger - bortset fra lidt
rigeligt blæst på nogle af de otte
stationer, var der intet at sætte en
finger på.
Hele fredag silede regnen
var vi noget spændte,
vågnede lørdag, fortalte
hjælperne, der heldigvis
ånde lettet op.

ned, så
da vi
en af
kunne

Leif Noppenau, formand for Karby
Skyttekreds, kan også ånde lettet
op, for indtil videre kører DM'et på
skinner, og der lyder tilfredse
kommentarer rundt omkring, når
man spørger skytterne.

De otte stationer var placeret i et
smukt terræn

Fire på holdet blev fløjet til DM i
privatfly, hvor Jørgen Clemens var
pilot (manden længst til højre).
- Vi havde håbet på flere deltagere
til vores arrangementer og til
vores aftenfest med festmiddag og
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levende musik, men når det er
sagt, er vi tilfredse med lørdagen,
som den skrider frem, fortalte Leif
Noppenau midt på eftermiddagen.
De to arrangementer med guidet
tur med øens borgmester samt
shoppingtur til Nykøbing Mors for
familiemedlemmer måtte aflyses
på grund af for få deltagere.

Side 7
Skytteforening, der tilføjer, at der
ville have været fire gange så
mange til aftenfesten med fri
tilmelding til skydningerne, som
der tidligere har været.
Pistoludvalget under DDS har
forslået at nedlægge terrænstævnerne Øst og Vest netop for at få
fri tilmelding til DM.

Initiativet til at lave et familievenligt DM fik ros fra flere sider,
men i praksis kniber det lidt med
opbakningen fra skytterne.

Den 84-årige Osvald Simonsen fra
Skyttelauget Kongens Lyngby kunne ikke længere huske, hvor
mange DM'er han har deltaget i.
Et slag på tasken er 25-30.

TV/Midt-Vest var med på de første
stationer for at lave et indslag til
aftenens sportsnyheder.
Jeg synes, det er alletiders idé,
selv om jeg ikke har noget relevant familie at tage med. I år er vi
ramt af, at der ikke er fri tilmelding til DM, og det betyder, at jeg
fx kun kan skyde cal. .22 lørdag
og ikke noget søndag, fordi jeg
ikke har kvalificeret mig.
Det har været svært at lave fælles
kørsel for os, der kommer langvejs
fra, og jeg er sikker på, at det har
spillet ind på den lave deltagelse
til aftenfesten, lyder det fra Kjeld
Karbæk
fra
Kirke
Hyllinge

Læs mere i næste nummer af
Skytten (Den store).
FAKTA OM STATIONERNE:
1. Tre mål. Stående stilling. Tid:
11 sekunder.
2. Fire mål. Stående stilling. Tid:
10 sekunder.
3. Fem mål. Høj knælende. Tid: 10
sekunder.
4. Fire mål. Stående stilling. Tid:
11 sekunder.
5. Fire mål. Lav knælende. Tid: 10
sekunder.
6. Fire mål. Høj knælende. Tid: 10
sekunder.
7. Fire mål. Stående stilling. Tid:
11 sekunder.
8. Et mål. Lav knælende. Tid: 12
sekunder.
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Juleafslutning.
Tirsdag d. 16. Dec. holder vi
SKL’s juleafslutning for både
pistol- og geværskytter inkl.
børn.
Vi starter på skydebanen kl.
18.00 med forskellige ”svære”
discipliner og går derefter op i
lokale 1, hvor vi får lidt at spise mm. Samt
uddeler præmier.
Vi håber, at der er rigtigt mange, som bakker op
om dette arrangement, da det samtidig er en
markering af, at foreningen har
eksisteret i 60 år.
Pris for det hele er 75,- kr. – ikke
medlemmer 125,- kr.
Tilmelding SKAL fortages senest d.
5. Dec. til formanden

