Nr. 4. oktober kvartal 2009

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Våbeneftersyn!
Så er det tid for det årlige våbeneftersyn. Læs mere side 5.
Pistol: tirsdag den 6. oktober kl. 19-21
Gevær: torsdag d. 29. oktober kl. 19-21

Ny terræn bane i Igelsø
Vi har fundet en ny terrænbane – læs mere side 7.

Skytten nr. 4, oktober kvartal 2009

Bestyrelsen

Side 2
Her finder du også en elektronisk
udgave af bladet. Ofte er det tilgængeligt 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. 1/2010 er
søndag den 13. december 2009.

Ny hjemmeside
Vi har fået en anden adresse til
vores hjemmeside, som er blevet
frisket lidt op. Den er stadig under
udvikling og jeg ser gerne, at der
kommer idéer til udformning.

www.skyttelaugetlyngby.dk
John

Indendørs Salon Gevær

 skytten@sport.dk

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

Så er det tid til at komme indendørs. Salon Gevær afdelingen er igen på Stadion fra torsdag den 1.
oktober, efter en lang sommerpause.
Til de interesserede, som gerne vil
prøve geværskydning, har vi salongeværer, vi gerne stiller til rådighed. Vi sælger den nødvendige ammunition til rimelige penge. Ud over salongeværer skyder vi også med
luftgeværer. Så kom op af stolen og
prøv.
Og til vores egne skytter, kom op af
stolen og kom ned i skydekælderen
og hyg jer med os andre.
Michael Prætorius
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Side 3

Nyt fra bestyrelsen

Ethan: Der mangler 2 bukke vi lige
har købt.

Vi har ansøgt bladpuljen om tilskud til klubbladet for år 2010. Det
er godkendt, men ikke bevilget.

SKL juleafslutning 15. december.

Vi har fået en ny hjemmeside:
www.skyttelaugetlyngby.dk
Billums Privatskole besøger os d.
19. november for at skyde gevær.
Vi har fået en anmodning om skoleskydning fra Fuglsanggårdskolen
58 elever, 5. klasse kommer og
skyder gevær.
DDS Nordsjælland afholder repræsentanskabsmøde d. 5. oktober kl.
19. Tilmelding senest 30. sep.
Fra Halldor Topsøe kommer d.
23/10 15-20 pers. til en funskydning.
Vedr. udsugningen på 50m banen
har vi fået et overslag fra Sven
Probst. Vi afventer et tilbud fra et
mindre ventilationsfirma. Og vi afventer et tilbud fra Jørgen Clemens
om et miljøkuglefang.
3 geværskytter skød 200m amtsmesterskab på Hanebjerg. I kl.3
blev John nr. 2. Henrik og Villy
deltog også.
Henrik Bech: Vedr. transport af
ammo er der ingen begrænsninger
for hvor meget man må køre med.
Prætorius: Vil have skoleskydningen afholdt i uge 43. Gevær begynder igen 1. okt.

Sekr./Teddy

Baretta M90-two
til salg
Jeg er medlem i Lyngby
og ovennævnte pistol er
hentet hjem fra USA.
Der er kun affyret ca.
200 skud med den. Den
er modificeret med
bedre aftræk samt
justerbar sigte/kærv.
Sælges for 6000 kr.
Med venlig hilsen
Geir Ennis
Mobil 22171435
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Side 4

Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00
Torsdag d. 1/10
Sæsonstart på stadion
Torsdag d. 29/10 Våbeneftersyn - gevær
Tirsdag d. 15/12 Juleafslutning
Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30
Torsdag d. 1/10
Sæsonstart på stadion
Torsdag d. 29/10 Våbeneftersyn - gevær
Tirsdag d. 15/12 Juleafslutning
Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Ethan Ingholt)
Tirsdag d. 6/10
Våbeneftersyn - pistol
Søndag d. 11/10 DDS Nordsjælland - Oktober terræn Hanebjerg
Søndag d. 18/10 Terræn Tubæk
Ti-Lø d.27–31/10 15 m Pistolstævne Hvidovre – Frihedens idrætscenter
Tirsdag d. 15/12 Juleafslutning
Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk)
Lørdag d. 10/10 Vinterterræn Kalvebod
Søndag d. 11/10 Terræn Vigersted
Torsdag d. 29/10 Våbeneftersyn - gevær
Lørdag d. 7/11
Vinterterræn Kalvebod
Lørdag d. 5/12
Vinterterræn Kalvebod
Tirsdag d. 15/12 Juleafslutning
Lørdag d.
Vinterterræn Kalvebod
9/1-2010
Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk)
Torsdag d. 29/10 Våbeneftersyn - gevær
Tirsdag d. 15/12 Juleafslutning
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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Side 5

Våbeneftersyn!
Så er tiden kommet til at vi skal
afholde det årlige eftersyn af
vores våben. Foreningen er
pligtig til at kontrollere en række
forhold såsom:
 ejerforhold
 om skytterne på våbenlisten er
medlemmer af foreningen
 om SKV personer med adgang til
våben er godkendt på SKV3
 og om foreningen ligger inde med
revolvere, som i SKV er
fejlregistrerede som pistoler.

Det er derfor vigtigt, at du møder
op til eftersyn.
Pistol:
tirsdag den 6. oktober kl. 19-21
Gevær:
torsdag d. 29. oktober kl. 19-21
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Dom i sag om at overdrage
våben.
(Sakset fra DDS hjemmeside)
Der er netop faldet en dom i en
sag, hvor det blev skåret ud i pap,
at det ene og alene er ejeren af et
våben, der har ansvaret for våbnet. Det ansvar kan kun overdrages til andre, hvis man har dokumentation for det.
Sagen er lidt speciel, idet en skytte ville have destrueret to våben,
som han sendte med en person,
der havde tilladelse til at transportere våben. Men ejeren havde
ikke gemt transporttilladelsen og
kunne dermed ikke dokumentere,
at han havde overdraget våbnene
til en anden, oplyser Midt og Vestsjællands Politi.
Budskabet er, at der altid skal foreligge en kopi af en transporttilladelse, når man overdrager et våben til en anden.
- Uanset om det er en person eller
en forening, der låner et våben ud,
er det vigtigt, at der altid ligger en
genpart af transporttilladelsen i
foreningens våbenskab. Enten
kommer våbnet retur, eller også
bliver det slettet fra våbenlisten i
et tilfælde som ovennævnte sag,
hvor våbnene skulle destrueres,
oplyser Alice L. Bjerregaard, ansvarlig for Skytternes Våbenregistrering i Vingsted.
Ejeren blev ved retten i Roskilde
idømt en bøde på 3000 kr. for
overtrædelse af våbenlovens § 10,
stk. 1, jvf. § 2 stk. 2 og våbenbekendtgørelsens § 16, stk. 1.

Side 6

Amtsmesterskab på
Hanebjerg
Der blev afholdt Amtsmesterskab
over flere dage i august måned,
hvor der var rig mulighed for at
skyde 50– 200- og 300 meter
gevær og 25 meter pistol i alle
kalibre. Men der var desværre en
meget svag tilslutning fra SKL.
Kun 3 mand fra geværfolket gav
sig tid til dette stævne, med
følgende resultater:
John Mortensen Kl.3 nr. 2
Henrik Kirkebæk Vet.1 nr. 5
Willy Trebbien
Vet.2 nr. 6

Hanebjergstævnet
Hanebjergstævnet trak én
geværskytte og 3 pistolskytter
med følgende resultater:
John Mortensen
200 m gevær
Kl.3 nr. 1
Claus Stancke
25m finpistol
Kl.3 nr. 6
25m std.
Kl.3 nr. 2
Jørgen Clemens
25m fin
Kl.vet. nr.2
25m std.
Kl.vet. nr. 2
Osvald Simonsen
25m fin
Kl.vet. nr.5
25m std.
Kl.vet. nr.6:
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Side 7

200 meter og terræn.

Terræn Igelsø Pedersborg

Så er udendørssæsonen slut og
det har været meget få, der har
benyttet sig af banerne på Hanebjerg og jeg har desværre også
meldt fra nogle gange. Vi satser på
en bedre sæson 2010 og husk, at
jeg har foreningens Sauer riffel og
patroner liggende, - så bare ring.
Men vi mødes på Lyngby stadion
til indendørs, hvor der forhåbentlig vil møde rigtig mange.
Henrik Kirkebæk

Terrænskydningerne blev nedlagt
for nogle år siden, men nu har
Erik Benee fundet en ny grusgrav
ved Igelsø. Ernst, Jørgen, Teddy,
Henrik B. og Osvald, tog op til
dette nye sted d. 31 august.

Røveri i Skovshoved
skytteforening
(sakset fra SIF hjemmeside)
2 maskerede mænd trængte onsdag den 16. september kl. 21.53
ind i skyttekælderen og truede
med en kniv, de derværende
skytter til at udlevere 10 pistoler.
Den ene af røverne talte dansk,
mens den anden røver forblev tavs
under røveriet, som varede ca. 5
minutter.
Politiet kom kort efter til stede i
skyttekælderen. Der findes overvågningsbilleder af røverne, da de
udenfor døren ind til SIF ifører sig
masker. Billederne er hæmmet af,
at en del af det normale lys ved
indgangen var ude af funktion.
Jeg opfordrer alle til at være meget opmærksom på ”mistænkelige”
personer der evt. ”snuser rundt”
og håber ikke, at vi kommer ud
for en lignende situation.
John Mortensen

På første station skød Ernst ifølge
stationschefen et for sent skud.
Det var Ernst absolut ikke enig i
og forlod skydningen med raketfart. Men allerede på st.2 var
Ernst tilbage. Situationen var
blevet ordnet.
På st.3 var der en ringdelt skive
med point. Jørgen ville her gerne
vædde med stationschefen om, at
han (st.chefen) gav øl, hvis Jørgen
skød en 10er. Det sagde stationschefen straks ja til. Stationschefen kom ikke til at give øl. Centrum af skiven gav 5p. som det
højeste, og det skød Jørgen da
også. Men nogen 10er var det ikke. Alligevel var det 5 gode points
at få, da Jørgen herved reddede
sig en 4.pl. i stedet for en 5.pl.
Resultaterne:
Jørgen Clemens
Ernst Karlskov
Teddy Dahl
Henrik Bech
Osvald Simonsen
Teddy

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

V
V
V
3
V

61/28
52/24
46/22
45/21
22/11
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Side 8

Juleafslutning
Vi afholder Juleafslutning tirsdag d. 15. december kl.
18.00
Vi starter på skydebanen med forskellige svære
discipliner og selvfølgelig også lidt skydning.
Derefter er der spisning i lokale 1 og efterfølgende
uddeling af præmier.
Pris for det hele er 75,- kr. – ikke medlemmer
125,- kr.
Tilmelding SKAL fortages senest d. 5. december til
formanden

