Nr. 4. oktober kvartal 2012

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Skydning er for alle generationer!!!
På banerne i Nærum fangede vi en
af vores veteraner
lige ved siden af en
af de yngste skytter.
I dette blad kan du
bl.a. læse om
natskydning,
geværterræn og
klubmesterskaber.

…og HUSK!
Våbeneftersyn 24/10 (pistol) og 7/11 (gevær).
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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. 1/2013 er
mandag den 10. december 2012.

På nettet kan du finde bladet via
vores hjemmeside. Her finder du
bladet ca. 1 uge før, det ligger i din
postkasse.

Nyt fra formanden.

Hjemmeside
www.skyttelaugetlyngby.dk

Efter at vi er kommet i gang igen
på Rundforbi stadion, efter en
rimelig god sommer, er der kommet
flere nye børn, som er nye. Det er
dejligt at vi har lidt tilgang, efter at
der var mange, som ikke var fulgt
med fra Lyngby. Vi har til tider det
noget presset på banerne, så jeg vil
bede de voksne om at vente lidt
med at skyde, så børnene skyder
først og derefter de voksne. Jeg
efterlyser også nogle voksne, der vil
være med til at se efter og give gode
råd til de mange børn. Vi er desværre ikke så mange geværskytter,
men pistolskytter kan selvfølgelig
også komme med gode råd og
vejledninger.
Hanebjergmesterskab og Nordsjællandsmesterskab som blev afholdt i
juni og august måned på Hanebjerg, havde mildest talt en meget,
meget dårlig tilslutning. Det var
kun undertegnede, der deltog både
i pistol og på 200 meter. Der var
masser af dage, hvor der var mulighed, men SKL skytterne glimrede
med deres fravær !!!!
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Bygningerne, som vi boede i står
der stadig, men alt er tømt og der
arbejdes på bortskaffelse af de miljøfarlige materialer. I kan andetsteds se et ”klip” af nyhedsbrevet
for ”Lyngby Idrætsby”.
John Mortensen.

Gevær terræn

Vi har solgt tre af vores grovpistoler, da de ikke rigtig blev
brugt. I stedet har vi bestilt en 9
mm STI model Trojan, som vi
håber at rigtigt mange vil prøve.
Projektet ”Lyngby Idrætsby” er ved
at komme i gang efter, at der hele
sommeren har været total tavshed
fra kommunens side. Vi er endeligt
blev indbudt til en høring med
forvaltningen og de andre brugere
af stadion. Vi har meldt os ”så
klar”. Der er desværre lange udsigter til, at vi når til den fase, hvor
bygning af lokaler til en skydebane
er udført.

Vi var et par stykker der har deltaget i
en dobbeltterrænskydning som var
arrangeret af Ramløse i Jægerspris
skydeterræn. Det var en herlig dag i
rimeligt godt vejr. Det er ærgerligt at
der ikke er flere, som benytter sig af
en god tur i skydeterrænet. Der var en
masse gode stationer med 2x6
skiveopstillinger som var placeret
mellem 105 og 418 meter ude og
banerne startede helt i syd og sluttede
helt ude ved vandet i nord.

Den 14. og 15. oktober venter der et
DM, som også afholdes i Jægerspris
og vi stiller med tre mand på DDS
Nordsjællands hold.

John
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Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior & Senior
Onsdag den 10/10
Klubmesterskab 15m gevær
Onsdag den 31/10
Klubmesterskab 15m luftgevær
Onsdag den 12/12
Juleafslutning for alle skytter i Nærum
Ingen skydning fra 12. december til 2. januar
2013 i Nærum
Pistol (Leder: Claus Stahnke ) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Lø-Sø den 6+7/10
NM terræn i Hjørring
Søndag den 14/10
Tubæk terræn
Søndag den 21/10
Geværterræn Vigersted
Onsdag den 24/10
Pistol eftersyn i Nærum
Onsdag den 12/12
Juleafslutning for alle skytter i Nærum
Ingen skydning fra 12. december til 2. januar
2013 i Nærum
Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Lørdag den 6/10
Geværterræn Kalvebod
Lø-Sø den 13-14/10
DM terræn i Jægerspris
Lørdag den 3/11
Geværterræn Kalvebod
Onsdag den 7/11
Gevær eftersyn i Nærum
Lørdag den 1/12
Geværterræn Kalvebod
Onsdag den 12/12
Juleafslutning for alle skytter i Nærum
Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk)
Onsdag den 7/11
Gevær eftersyn i Nærum
Onsdag den 12/12
Juleafslutning for alle skytter i 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/index.htm eller på
http://www.skytten.dk/ - en landsdækkende aktivitetskalender.

HUSK at gå ind på vores hjemmeside www.skyttelaugetlyngby.dk
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Våbeneftersyn
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*** MØDEPLIGT ***

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 og det
gælder også dem, som har våben opbevaret i depot.

Pistol: onsdag d. 24. oktober kl. 18-20
Gevær: onsdag d. 7. november kl. 18-20

En go´ start
Vi har fået mange henvendelser i
løbet af sommeren fra nye skytter.
Der er derfor med glæde, at vi må
konstatere at der blevet lidt trængsel på 15m banen, når vi starter
skydeaftenen.
Så vi håber, at alle har lidt tålmodighed, så vi alle får en dejlig skydeaften.
Billedet viser familier på
skydebanen.
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Klubmesterskab på Gevær
Når dette blad endnu er frisktrykt, så
husk lige at vi holder klubmesterskab
på Cal.22 gevær onsdag d. 10 oktober. Klubmesterskabet bliver holdt i
klasserne børne-, senior- og veteranskytter. For alle de nye skytter vi har
fået, er det blot, at vi samler alle
resultaterne sammen for den aften.
Den bedste skytte på dagen i hver af
de tre klasser, er klubmester. Premieuddelingen finder sted til juleafslutningen i december.
Da vi har to næsten ubrugte luftgevære stående i vores boks, afholder vi
ligeledes et klubmesterskab på luftriffel onsdag d. 31 oktober. Klubmesteret foregår på samme måde som på
Cal.22 pog skydes i samme klasser.

Michael Prætorius

Natskydningen i Lönsboda,
28-30/9.
Den årlige natskydningstur til Lönsboda var i år udsat for voldsomt mandefald; fra de oprindeligt 8 tilmeldte,
var vi til sidst nede på kun 3. Dette
skulle dog ikke afholde os fra deltagelse i denne traditionsrige årlige begivenhed, som er både hyggelig og sjov.
Da vi i Danmark ikke må skyde om
natten, har vi her mulighed for at
prøve denne specielle form for terræn
skydning, da den svenske ”Lönsboda
pistol klub” hvert år afholder ”Danskträffen” hvor vi kan komme over og
prøve det. Træffet starter dog med
skydninger om dagen, og efter mørkets frembrud går man så endnu to
runder på stort set de samme
stationer. Dog bliver der arbejdet med

Side 6
belysningen, som skifter mellem
haveblus og projektører. Hvor man
om dagen f.eks. kan komme ud for at
nogle skiver manuelt bliver vippet
frem efter måske 8 sekunder, vil den
samme bane om natten typisk byde
på skiver der dukker op ved at lys
bliver tændt, efter et antal sekunder.
- Eller måske slukket, så resten af
skiverne skal skydes til sidst, og ved
levende lys. Tillige er der en anden
vigtig forskel fra de Danske terrænskydninger, en hel del af banerne skal
nemlig skydes enhånds, eller som de
siger ”utan stöd” (uden støtte). Dette
er en særlig udfordring, særligt med
grovpistol, som vi jo aldrig kommer ud
for i Danske terrænskydninger.
Derudover har jeg heller aldrig set
andre skydestillinger end stående,
hvor vi jo i Danmarks har både højt
og lavt knælende, siddende, og liggende. Så på mange måder er træffet
anderledes end hvad vi er vant til, og
det skal opleves. Tillige bor vi altid i
det smukke hus ved Hjärtesjöen, hvor
vi har den mest pragtfulde udsigt over
en skovsø, og det hele for os selv.
På trods af det store mandefald lykkedes det i år Ethan at få pokal for en
flot andenplads i Grov revolver under
dagskydningen, og også en præmie for
en sjetteplads i grovpistol, tillige
under dagskydningen. Ved natskydningen var vi ikke så heldige, trods
gennemgående gode skydninger var
konkurrencen fra de andre deltagere
for hård, og vi måtte se os slået af
suveræne skytter, hvoraf de bedste
havde alle eller næsten alle træf.
Trods det havde vi en hyggelig tur,
med både millionbøf og flæskesteg, og
vi håber på flere deltagere næste år.
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Klubmesterskab i
Luftpistol
Onsdag den 29/8 afholdt vi klubmesterskab i luftpistol.
Nogle prøvede denne interessante disciplin for første gang, andre har skudt
luftpistol i årevis, og selvom resultaterne i nogen grad vidner om at øvelse
gør mester, var det dog alle der havde
udbytte af skydningen. Nogle nye
skytter udi dette var da også positivt
overraskede over både hvor sjovt, men
også hvor udbytterigt det er, at ”skyde
luft”. Det er nemlig en fortrinlig øvelse
i præcision, med kontant afregning for
aftræksfejl eller manglende fokus.
Den lange sigtelinie, kombineret med
det superfine aftræk på disse pistoler
gør dem til fantastiske træningsredskaber for også andre pistol typer. Og
så koster det ikke alverden for ammunitionen, jeg mener vi tager 15 kroner
for 50 hagl, og dertil er luften gratis!
Resultaterne blev som følger:
Erkki Søndergaard
244 point.
John Mortensen
240 point
Michael Prætorius
238 point
Jakob Vels
223 point
Ruben Lentz
220 point
Mikkel Lentz
197 point
Stina Vels
49 point
Da Vores formand er Veteran, bliver
han hermed klubmester i denne klasse, Senior klassen Vindes af Erkki
Søndergaard, og en flot Junior førsteplads blev det til af Ruben Lentz.

Klubmesterskab i pistol
kaliber 22 den 12/9
Klubmesterskabet i kaliber 22 foregik
i år med begrænset deltagelse, og det
er egentlig lidt synd. Det virker som

Side 7
om ikke mange skytter læser nærværende udmærkede organ grundigt i
gennem, så til trods for opslag både
dér og på vores Facebook side, var
fremmødet og den dertil knyttede deltagelse i dette mesterskab noget begrænset.
Og det er jo synd, for det handler ikke
udelukkende om at få konstateret
hvem i klubben der skyder bedst,
men er lige så meget en god træning i
at deltage i konkurrencer.
Og netop deltagelsen i konkurrencer
har gang på gang bevist sit værd med
hensyn til at forbedre sine resultater,
for skal man konkurrere behøver man
også målrettet træning.
Resultaterne er som
Erkki Søndergaard
Henrik Bech
Michael Pedersen
Teddy Dahl
Ethan Ingholt
Bent Larsen
Jakob Vels
Stine Vels

følger:
256 point
248 point
238 point
229 point
224 point
219 point
197 point
45 point

Erkki vinder også dette mesterskab, i
senior klassen, og i veteran klassen
vinder Teddy. Vi havde desværre ingen junior skytter blandt deltagerne, og
det bør nævnes at da Bent Larsen
kom til at skyde tohånds, er han ikke
i senior klassen, men derimod i åben
klasse.

Klubmesterskab i
grovpistol den 26/9
Grovpistolmesterskabet blev desværre
udsat, da der kun var ganske få fremmødte.
Vi vil forsøge at finde et andet tidspunkt, og reklamere lidt for det i
forvejen.
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Juleafslutning
Vi afholder Juleafslutning onsdag d. 12.
december kl. 18.00
Vi starter i den dejlige skydekælder i
Nærum med forskellige svære
konkurrencer og selvfølgelig også lidt
skydning.
Vi afslutter anstrengelserne med lidt
julemad og en vand eller øl samt
præmieuddeling.
Pris for det hele er 75,- kr. – ikke
medlemmer 125,- kr.
Tilmelding SKAL fortages senest d. 5.
Dec. til formanden

