
 

 

  

SKL holder våbeneftersyn i Nærum!!!! 
Pistol: onsdag d. 26. oktober kl. 19-21 
Gevær: onsdag d. 2. november kl. 19-21 

 

Hvordan vinder man en pistol – læs 
mere fra side 6. 

 

      Nr. 4. oktober kvartal 2011 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 
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Bestyrelsen 
 

 

 
 
 
 
Hjemmeside 
www.skyttelaugetlyngby.dk   
 
Her finder du også en elektronisk 
udgave af bladet. Ofte er det til-
gængeligt en uge, før du har bladet 
med posten. 

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

Deadline for nr. 1/2011 er 

mandag den 12. december 2011.  
 

 

Nyt fra formanden 
 
Efter en meget våd sommer med 
Landsstævne, Hanebjergstævne, 
Nordsjællandsmesterskab og et par 
terrænskydninger, er vi startet op 
på vintersæsonen i Nærum. Pistol-
skytterne har været i gang siden 
august, men flere og flere gevær-
skytter er også kommet i gang, og 
det er glædeligt, at der også er 
kommet lidt flere børn. Vi har på 
vores hjemmeside orienteret om, at 
geværskytter også er velkomne, 
men til dem som venter på vores 
trykte blad: der er åbent om ons-
dagen fra kl. 19. Vi skyder både 
gevær og pistol, på de 12 baner der 
findes på Rundforbi Stadion, så der 
kan være 
lidt vente-
tid. Vi har 
sammen 
med firma-
skytterne 
købt et bil-
lard som 
står til 
alles dis-
position i 
evt. 
ventetid.  
 
 

John Mortensen. 

file:///C:/Users/John/Documents/Blad/2010-02/www.skyttelaugetlyngby.dk
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Skytter på flugt 
 
Sammen med Steen Linderstrøm-
Lang havde jeg den store fornøjelse at 
deltage i DDS Roskildes geværterræn-
skydning i Jægerspris den 18. sep-

tember. Jeg faldt over ovenstående 
artikel på DDS Roskildes hjemmeside, 
og jeg vil da gerne give min beretning 
om vores tur rundt i terrænet. Det 
småregnede lidt på turen op til 
Jægerspris, men ellers var det tørvejr 

under skydningen. Vi fik skudt ind-
skydningen og de 2 første stationer, 

og nåde frem til station 3. Vi fik gjort 
os klar til skydningen og blev sat 
igang, jeg mener at det var 40 se-
kunder til en enkel skive på ca. 350m. 

Steen lå på bane 1 og jeg på bane 2. 
Da jeg var på 3. skud, synes jeg at der 
var noget der fløj rundt omkring vores 
ende af standpladsen. Da jeg havde 
skudt 4 skud blev jeg klar over, at det 
ikke var 1, heller ikke 10, men et par 

hundrede meget gale hvepse, der var 
blevet forstyrret midt i kirketiden. Jeg 

tror, at vi var 5-6 skytter, der smed 
alt og forlod standpladsen i al hast 
vildt fægtende. De øvrige 10 skytter 
skød færdig og måtte derefter også 

flygte. Efter 5-10 minutter kunne vi 
hente vores udstyr, og station 3 blev 
derefter lukket for resten af dagen. 
Bane 3 som lå til højre for mig var 
desværre så uheldig at ligge over 
hvepseboet, og måtte forlade skyd-

ningen med en svær hovedpine efter 
et stik i hovedet. På resten af vores 
tur rundt i terrænet så vi i det mind-

ste ikke regn, tordenvejr eller dis. 
Michael Prætorius 

 

Klubmesterskab på Gevær 

 
Efter at vi nu er etableret ude i skyde-
kælderen på Rundforbi stadion, synes 

vi, at et klubmesterskab ville være på 
sin plads. Vi afholder derfor klubmes-

terskab på cal.22 gevær Onsdag den 

16 november 2011. Da vi også har 
taget vores luftrifler med ud på sta-
dion afholder vi klubmesterskab på 

luftgevær Onsdag den 23. november 

2011. Så husk datoen og kom og 

skyd. 
Michael Prætorius 

 

Våbeneftersyn! 
***  MØDEPLIGT *** 
 
Så er tiden kommet til at vi skal 
afholde det årlige eftersyn af vo-
res 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 og det gælder også 
dem som har våben opbevaret i 
depot. 
 
Pistol:  
onsdag d. 26. oktober kl. 19-21 
Gevær:  
onsdag d. 2. november kl. 19-21 
 

HUSK - at det 
er i NÆRUM 
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Skydekalender 
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 

Junior & Senior  

September Start på geværsalon i Nærum 

Onsdag d. 9/11 15 m Biatlonstævne, Nærum 

Onsdag d. 16/11 Klubmesterskab på 15m Gevær 

Onsdag d. 23/11 Klubmesterskab på 15m Luftriffel 

Onsdag d. 14/12 Juleafslutning, Nærum 

Onsdag d. 4/1-2012 Første skydedag efter nytår 
 

Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Ethan Ingholt) 

Søndag d. 9/10 Oktoberskydningen pistolterræn, Hanebjerg 

Onsdag d. 26/10 Pistoleftersyn fra 19-21, Nærum 

Søndag d. 30/10 Gevær og Pistol terrænskydning, Bornholm 

Søndag d. 30/10 Pistol terræn Tubæk Efterår 

Tirsdag d. 1/11 15 m Pistolstævne, Hvidovre Skyttekreds 

Onsdag d. 16/11 Klubmesterskab - Luftpistol 

Onsdag d. 23/11 Klubmesterskab – cal.22 15m  

Onsdag d. 30/11 Klubmesterskab – tjenstepistol 

Onsdag d. 14/12 Juleafslutning, Nærum 
  

Terrænskydning Gevær (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Lørdag d. 1/10 Vinterterrænskydning, Kalvebod 

Lø-Sø d. 8-9/10 DM Geværterræn, Borris 

Søndag d. 16/10 Vigersted efterårsgeværterræn, Vigersted 

Søndag d. 30/10 Gevær og Pistol terrænskydning, Bornholm 

Onsdag d. 2/11 Geværeftersyn fra 19-21, Nærum 

Lørdag d. 5/11 Vinterterrænskydning, Kalvebod 

Lørdag d. 3/12 Vinterterrænskydning, Kalvebod 

Onsdag d. 14/12 Juleafslutning, Nærum 

Lørdag d. 7/1-2012 Vinterterrænskydning, Kalvebod 
 

Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Onsdag d. 2/11 Geværeftersyn fra 19-21, Nærum 

Onsdag d. 14/12 Juleafslutning, Nærum 

Vil du skyde på Hanebjerg så kan 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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15 meter Kombi 
riffelstævne 
 

LTFU (Firmaskytterne) afholder et 
15m riffelstævne d. 9. november i 
Nærum og de starter kl. 16.30 og 
vi kan fortsætte ind i vores 
skydetid. 
Der skydes med Biatlon rifler på 
tid og programmet ser sådan ud: 
  
5 prøveskud 
2* 5 præcisions skud á hver 5 
min. 
2 * 5 hurtig serier der times. Bom 
i hurtig serien giver -10 
  
Point beregning : 
(P1+P2+P3+P4+P5)  +  
(P6+P7+P8+P9+P10)  + 
(H12+H22+H32+H32+H42+H52)/
T1 - (Antal bum) x 10 + 
(H62+H72+H82+H92+H102)/T2 - 
(Antal bum) x 10 
 
Skiven der skydes på ser ud som: 

Det er en sjov og krævende 
skydning der virkelig kan skille 
fårene fra bukkene!  

John 

DDS-Nordsjællands 
mesterskab 
 

Der var tre dages muligheder for at 
skyde om ”amtsmesterskab” på ge-
vær og pistol.  

 
Men-men, der var en yderst begræn-
set tilslutning. Vejret var bestemt 
heller ikke det bedste, det regnede, 
som det jo har gjort hele sommeren. 
Det var kun formanden, der skød 

PISTOL, som jo ikke er hans spids 
kompetence, men det blev dog til en 

3. plads i vet. 25m standard. 
 
På gevær var vi hele tre personer 
(Henrik, Willy og John): Henrik blev 
nr. 4 og Willy blev nr. 7 på 200m vet. 

til John var der en sølvmedalje på 
200m i kl. 3 med 262 p. 
 

 

Lönsboda Dansktræf  
Dag og Nat 2011. 
 

Igen i år var vi en lille flok som tog 

turen til gammelt dansk område, da 
vi tog til Lönsboda for at skyde Dag 
och Natt. I år var vi 6 skytter og 2 
gæster, som var med for turens 
skyld. Som sidste år havde vi perfekt 
vejr med høj sol og ikke ret meget 

vind under dagskydningen.  Banerne 
var af vanlig høj klasse, men med ty-
delige forskelle set i forhold til dan-
ske terrænskydningsbaner, f.eks. er 
svenskerne vilde med 'stående utan 

støt', som betyder, at der skal skydes 

med kun een hånd på pistolen. Det 
giver nogle ekstra udfordringer, spe-
cielt når man ikke har trænet (nok) 
med denne slags skydning. Dette 
gælder så i endnu højere grad med 
natskydningen som vi jo slet ikke 

træner i Danmark. Om aftenen var 
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der en let tåge over området som gav 
lidt ekstra stemning (samt duggede 

briller). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Resultatmæssigt blev det til 2 første-
pladser i junior-klassen til Oliver 
Klarsskov som vandt klassen både 
dag og nat. Blandt de voksne blev 
det kun til medaljer med grov-revol-
ver og 9 mm hvor Erkki Søndergaard 

vandt sølv i dagskydningen og guld i 
natskydningen med Revolver og 
Claus Stahnke vandt guld i natskyd-
ningen med 9 mm. På holdsiden blev 
det til sølv i dag skydningen med 
grov-revolver og guld i natskydning-

en, også med grov-revolver. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Som sædvanligt boede vi i Torpet 
ude ved Hjärtsjöbade, fantastisk na-
tur og fredag aften var det en fan-
tastisk aften til at kigge på stjerner. 
Lørdag eftermiddag viste sensom-

meren sig fra sin bedste side med høj 
sol og ingen vind.  

Henrik 

Dall IPSC Challenge 2011 
 
Som efterhånden ivrig IPSC skytte, 
tog jeg i år springet, og meldte mig til 
den årlige 2-dages turnering i Dall 
ved Aalborg, det næst-største enkelt-

stående arrangement af sin slags i år 
i Danmark. Nu er der jo langt fra 
Gladsaxe til Aalborg, så for at holde 
udgifterne nede, havde jeg slået mig 
sammen med at par andre skytter 
som også skulle deltage, og vi havde 

en hyggelig tur derover, med megen 
skytte snak. 

 
Dall ved Aalborg huser nogle sær-
deles engagerede IPSC skytter, som 
laver en lang række konkurrencer i 

løbet af året, men dette to-dages 
arrangement skulle være det største, 
og fungerede ifølge rygterne som en 
generalprøve på en level III match, 
altså en international match, som vi 
ellers kun har én af i Danmark 

årligt, nemlig den på Hanebjerg, som 
kaldes ”Rooster mountain”. 

 
Lørdag morgen blev vi sammen med 
de i alt 70 skytter og dommere som 
deltog i skydningen, budt velkom-

men af Match Director Mads Peter 
Bach, og gik derefter i hold på ca. 
10-12 skytter ud til vores respektive 
startbaner.  
 
Vi fik gennemgået den første bane, 

en lang en af slagsen, og efter endt 
gennemgang var det så tid at skyde 
den, en skytte af gangen, efter tur. 

Jeg klarede det nogenlunde, men fik 
både lavet forbiere, og forkludret min 
strategi, så mine magasinskift ikke 

fungerede som planlagt. 
 
Min grebssikring drillede også, hvil-
ket forsinkede mig et sekund ved det 
første skud, men efter skydningen 
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fik jeg lånt noget tape, og klistret den 
ind, så den ikke drillede mere. År-

sagen var den, at jeg har fået mon-
teret en ny magasinbrønd, og den 
deraf ændrede håndfatning, kunne 
ikke rigtig engagere grebssikringen. 
Så kan jeg måske lære ikke at lave 
ændringer ved min pistol, inden en 

større match! 
 
Dagen fortsatte i fin stil, jeg havde 
problemer både med magasinskift og 
træfsikkerhed, og havde sågar glemt 
at genopfylde mit magasin lige inden 

en superkort (og hurtig) bane med 6 
stålmål, og måtte derfor indlægge et 
meget uheldigt placeret magasin-
skift, det er der simpelthen ikke tid 
til på sådan en bane. 
 

I løbet af lørdagen kom vi dog igen-
nem lidt over halvdelen af de i alt 15 
baner som skulle skydes denne 
weekend, og på trods af de mange 
tekniske problemer jeg udsatte mig 
selv for, var det skægt og spændende 

at skyde banerne. 

 
Søndagen gik en del bedre for mig, 
jeg slap for de mange funktionsfejl 
jeg havde haft dagen inden, og 
forandringen var glædelig, jeg fik 

endda skudt et par baner hvor jeg 
selv imod sædvane var tilfreds med 
min indsats. Efter endt skydning 
skulle det store regnskab så gøres 
op, i alle kategorierne. 
 

I IPSC placeres skytterne efter hvor 

mange procent deres skydning 
rangerer i forhold til topskytten i den 
givne klasse, og jeg må indrømme at 
min samlede score ikke var noget at 
prale af, jeg havde med 56,32% af 

topskyttens point, en samlet 16 
plads, ud af 32 skytter. 

Dog havde arrangørerne gjort et 
ualmindeligt fint arbejde med at 

skaffe sponsor præmier, der var 
samlet for over 32.000 kroner af 
dem, så selvom disse blev uddelt 
efter rangorden, fik også jeg en 
gevinst, nemlig en stor flaske 
våbenrens! 

 
Ud over placeringspræmierne var der 
også 2 stk. pistoler, som blev 
udloddet ved lodtrækning, og der var 
jeg så heldig at vinde den ene, en 
GSG1911 cal.22 pistol, som i nok 

skal få at se nede i klubben, når 
papirerne engang går i orden. 
 
Så på trods af en ikke ligefrem 
storartet præstation, kan det altså 
godt lade sig gøre at vinde alligevel.. 

Smilet var derfor stort på den lange 
køretur hjem, hvor vi godt trætte 
kunne diskutere hvor forskelligt vi 
tre havde grebet skydningerne an, og 
forsikre hinanden om at næste gang 
– så skyder vi i hvert fald bedre. 

 

 
Der bliver skudt udenom 
forhindringer.. 

 
Claus 
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Juleafslutning   

 

Vi afholder Juleafslutning 

onsdag d. 14. december kl. 

18.00 

 

Vi starter på vores nye 

opholdslokale i den dejlige 

skydekælder i Nærum med 

forskellige svære discipliner 

og selvfølgelig også lidt 

skydning. 

Derefter er der spisning 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 
 


