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Bestyrelsen 
 

 
 

 
 
 

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

hjemmeside:  
 

www.skyttelaugetlyngby.dk   
 

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. 1/2011 er 

søndag den 12. december 2010.  
 

 

Formanden har ordet 
 

Vi er kommet godt i gang med 
vintersæsonen for pistolskytterne 

på Lyngby stadion og d. 7. oktober 
starter vi også om torsdagen med 

geværskydning. Vi har tidligere 
efterlyst flere skytter om torsdagen, 

da tilslutningen ikke har været 
særlig stor ved forårets trænings-

dage. Vi prøver et par måneder og 
ser hvordan tilslutningen er, hvor-

efter vi måske vil stoppe om tors-
dagen, og finde mulighed for at 

starte lidt tidligere om tirsdagen, 
således at både gevær- og pistol-

skytter kan træne om tirsdagen. 
 
Ventilationsprojektet på 50 meter 

banen er meget langt fremme, og vi 
forventer, at anlægsarbejdet kan 

komme i gang inden for de næste 3 
uger. Vi har haft et møde med 

kommunen og de andre brugere af 
banerne om de økonomiske og 

tekniske udfordringer, sådan et 
stort projekt indebærer. Vi har fra 

kommunen fået tilsagn om 
200.000, DDS giver 100.000, 

firmaskytterne 20.000, Pihl&søn 
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10.000 og SKL 50.000 kroner. Det 

er også et stort ønske at få mulig-
hed for at skyde med kappeklædt 

på 25 meter og det håber vi at det 
kan udføres for en 10.000-15.000 

kroner sammen med ventilations-
projektet, da det kræver kraftigere 

træinddækning. 
 
Ved de to stævner som er afholdt 

på Hanebjerg, har tilslutningen 
desværre ikke været særlig stor, 

hverken fra geværskytterne eller 
pistolskytterne, som jo har mange 

flere aktive, nærmest katastrofal. 
Jeg må igen anmode jer om, at 

deltage i flere stævner, for at vi sta-
dig kan prale med, at vi er yderst 

aktive. 
John 

  

Sommerstævne på 
Hanebjerg. 
 
Der blev afholdt sommerstævne 

over flere dage sidst i juni og først i 
juli, men desværre var tilslutning-

en ikke særlig god fra SKL skyt-
terne. 
 

Det blev dog til en 1. plads til John 
på 200 meter i kl. 2 med 271 point 

og en 3. plads til Henrik Kirkebæk i 
vet. med 279 point. 

 
Jørgen blev nr. 5 i standard med 

529 p. og nr. 5 i finpistol med 539 
p.  

Osvald blev nr. 8 i standard med 
313 p. og nr. 7 i finpistol med 372 

p. 
 

 

DM  Gevær terræn 
 

Ved årets DM som blev afholdt d. 
19.-20. juni i Borris deltog kun 

Søren Tolstrup og det blev til en 
sølvmedalje i landsdelshold til 

DDS-nordsjælland med 363 point, 
konkurrencen som blev vundet af 

DDS vestsjælland med 366 point 
og nr. 3 blev DDS-Thy med 341 

point. 
 

DDS-Nordsjællands veteranhold 
blev nr. 1 med 132, nr. 2 DDS-

østjylland med 130 og nr. 3. blev 
DDS-Storkøbenhavn med 122 

point. 
 

 

SKV våbenregistrering 
 

DDS hæver gebyret for våbenregi-
strering pr. 1. januar 2011 fra de 

nuværende 150,- kr. til 200,- kr. 
pr. våben. Det begrundes med at 

indtægterne ikke står mål med 
omkostningerne, bl.a. pga. kraftig 

portostigning. 
 

Der er dog penge at spare, hvis dit 
våben skal fornyes i 2011. Du kan 

forny våbentilladelse op til 6 må-
neder før udløb, hvis vi kan få 

færdigbehandlet sager inden jul, 
kan du få det for 150,- kr. 
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 

Junior hver torsdag kl. 18.30 – 20.00 

Torsdag d. 7/10 Sæsonstart på stadion 

Tirsdag d. 14/12 SKL Juleafslutning på stadion for alle 

Senior hver torsdag kl. 18.30 – 21.30 

Torsdag d. 7/10 Sæsonstart på stadion 

Tirsdag d. 14/12 SKL Juleafslutning på stadion for alle 
 

Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Ethan Ingholt) 

Søndag d. 10/10 Pistolterræn Hanebjerg 

Søndag d. 17/10 Pistol terræn Tubæk skyttecenter 

Tirsdag d. 26/10 Pistol eftersyn på stadion 

Tirsdag d. 14/12 SKL Juleafslutning på stadion for alle 
 

Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Lørdag d. 9/10 Vinterterræn for gevær på Kalvebod. 

Søndag d. 10/10 Geværterræn Vigersted, Værkevadsvej 32B, Ringsted 

Søndag d. 24/10 Geværterræn Jægerspris (Ramløse) 

Lørdag d. 6/11 Vinterterræn for gevær på Kalvebod (nåleskydn.) 

Mandag d. 6/12 Vinterterræn for gevær på Kalvebod 

Tirsdag d. 14/12 SKL Juleafslutning på stadion for alle 

Lørdag d. 8/1-11 Vinterterræn for gevær på Kalvebod 
 

Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Torsdag d. 21/10 Gevær eftersyn på stadion 

Tirsdag d. 14/12 SKL Juleafslutning på stadion for alle 

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. 

 
HUSK at gå ind på vores hjemmeside www.skyttelaugetlyngby.dk 

 

http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/kalender.htm
http://www.skytten.dk/
http://www.skyttelaugetlyngby.dk/
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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. 
 

 
Arkivfoto fra et tidligere våbeneftersyn hvor våben og tilladelser nøje kontrolleres. 

 
Det er derfor vigtigt at du møder op til eftersyn. 
 
Gevær: torsdag d. 21. oktober kl. 19-21 
Pistol: tirsdag d. 26. oktober kl. 19-21 
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Nordsjællandsmesterskab 
på Hanebjerg 
 
Det var en meget lille del af SKL’s 

aktive skytter, der benyttede de 
herlige sommerdage sidst i august 

til at deltage i DDS-NSJ mester-
skab. 
 

På geværsiden var det Henrik 
Kirkebæk som blev nr. 4 i vet. og 

Willy Trebbien der blev nr. 9 også 
i vet. samt John Mortensen som 

blev nr. 2 i kl. 2, alle på 200 
meter. 

 
Tilslutningen fra pistolskytterne 

var nærmest katastrofal: Jørgen 
Clemens blev nr. 3. i Finpistol og 

nr. 3. i  standard, samt John Mor-
tensen som blev nr. 6 i standard 

og begge deltog i veteranklassen. 
 

 
  Billede af formanden 
 

 

Ny sæson starter 7/10 
 
Så starter vintersæsonen 

på Lyngby stadion om 

torsdagen, hvor alle 

børn, unge og meget 

gerne flere af de ”gamle” 

er velkommen. Vi er klar 

fra kl. 18:30 
 

Michael P. 
 

Til alle med våbentilladelse 
 
Jeg opfordrer alle 

skytter, der har 
våbentilladelse og 

opbevarer våben i 
eget hjem og i 

godkendt skab, at være sikker på, 
at tilladelse og våben stemmer 

overens, ligesom alle skal være 
opmærksom på, at tilladelsen, in-

dehaver og adresse er korrekt.  
 

Vi har helt styr på de våben, som 
står på foreningens liste og de 
våben som er i vores boksrum og 

skabe, så vi/I skulle helst ikke 
have problemer, hvis politiet kom-

mer på besøg. 
 

Jeg behøver vel ikke at minde jer 
om, at man skal være aktivt skyd-

ende, for at bibeholde sin våben-
tilladelse. 

  
 

John Mortensen 
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Følgende 2 indslag er taget 
fra DDS hjemmeside 
 
24-09-2010 

Politiet foretager 
våbenkontrol i 
Østjylland 

 
Østjyllands Politi har 16. og 21. 

september 2010 gennemført vå-
benkontrol hos borgere, der har 

tilladelse til henholdsvis samling af 

(gamle) skydevåben og tilladelse til 

genopladning af ammunition. 29 er 

blevet sigtet for overtrædelse af 

våbenloven. 
I de to aktioner blev i alt 152 per-

soner med tilladelser kontrolleret, 

og heraf blev de 29 sigtet for over-

trædelse af våbenloven. Kontroller-

ne har geografisk været fordelt 

over hele Østjyllands politikreds. 
Der er beslagtlagt mere end 250 

skydevåben under kontrolaktioner-

ne. Langt størstedelen af disse 

våben vil kunne leveres tilbage til 

indehaverne, idet sagerne i de fle-
ste tilfælde omhandler opbevaring 

af skydevåben uden for godkendt 

våbenskab. Enkelte skydevåben er 

beslaglagt med henblik på konfis-

kation og efterfølgende destruktion, 

idet det ikke er muligt at opnå 
tilladelse til disse våben. 

Østjyllands Politi vil gennemføre 

lignende kontroller i den kommende 

tid. Den slags tiltag har det med at 

brede sig til andre politikredse. 

Skytter under DDS kan risikere at 
blive inkluderet i våbenkontrollen. 
 
 
26-09-2010 

SKV: Et års fængsel til 
våbensamler 
Familiefar fra Østfyn havde skydevåb-

en, ulovlige knive og fyrværkeriØstfyn. 
 

Politikerne har forsøgt at bremse 

krigen mellem rockere og diverse 
bander blandt andet ved at stram-

me våbenloven. Den stramning blev 

i dag dyr for en 48-årig familiefar 

fra Østfyn. 

Han er aldrig straffet og har intet 

med bander og rockere at gøre. 
Men han har i flere år haft en sam-

ling gamle våben, og samlingen 

blev afsløret af politiet, da de 

torsdag ransagede hans ejendom i 

forbindelse med en skattesag. 

Retten i Svendborg var allerede i 
dag klar til behandle sagen, og den 

endte med et års fængsel til den 

48-årige. Han skal dog kun afsone 

tre måneder, mens resten af 

straffen blev gjort betinget. 
Nogle af våbnene har den 48-årige 

arvet efter sin far og sin farfar, 

mens andre blev købt for mange år 

siden. Der er tale om sjældne 

våben, blandt andet en meget 

kraftig riffel af den type, John 
Wayne brugte, når der skulle 

ryddes op i det vilde vesten. 

Alt i alt syv rifler, haglgeværer og 

pistoler plus nogle ulovlige knive. 

Våbnene hang forsvarligt i to 

aflåste våbenskabe. 
Den 48-årige har ikke jagttegn og 

har kun afprøvet nogle af våbnene 

en enkelt gang på en skydebane. 

Ud over våbnene fandt politiet et 

ret stort arsenal af ulovligt fyr-

værkeri på ejendommen, og det 
blev konfiskeret ligesom våbnene. 
  

Skrevet af Kilde:  

Fyens Stiftstidende 26-09-2010 
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Vi afholder Juleafslutning 
tirsdag d. 14. 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. Dec. til formanden 

 


