
 

 

  

To nye Danmarksmestre fra SKL! 
 
Et stort tillykke til Erkki (tv) 
og Claus (th i midten). 
Læs mere side 7. 
 
 
HUSK – Våbeneftersyn i 
oktober, og der ER 
mødepligt: 
 

Onsdag d. 16. oktober Pistoler 
Onsdag d. 23. oktober Geværer 
 
Begge dage fra kl. 18:00-20:00 
på skydebanerne i Nærum 

 
 
 

OG SÅ er vi er startet på indendørssæsonen i Nærum 
 

       Nr. 4. oktober kvartal 2013 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 
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Bestyrelsen 
 

 
 
 
 

Hjemmeside 
www.skyttelaugetlyngby.dk   
 

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

Deadline for nr. 1/2014 er 

mandag den 9. december 2013.  
 

På nettet kan du finde bladet via 

vores hjemmeside. Her finder du 
bladet ca. 1 uge før, det ligger i din 

postkasse. 

 

Formanden har ordet 
 
SKL har fået to danmarksmestre: Stort 
tillykke til Claus og Erkki. Se mere om 

DM’et på de næste sider. 
 
Husk at vi er startet på indendørs-
sæsonen i Nærum om onsdagen. Vi 
mangler en del af de gamle og nye skyt-

ter fra sidste sæson, så nu da det er 
blevet lidt mørkere i vejret, er det bare 
om at komme til Nærum. Vi har ind-
købt en ny Anschütz salonriffel i Links, 
så vores venstrehåndsskytter nu ende-
lig har fået en riffel, der passer til dem. 

 
Vi har i sommerens løb deltaget i som-

merstævnet, hvor John Mortensen 
blev nr. 1 i kl. 3 og Michael Prætorius 
nr. 3 i kl. 3 på 200 m. Nordsjællands-
mesterskabet på Hanebjerg. Henrik 

Kirkebæk vandt veteranklassen 2 på 
200m med 280 point, Willy Trebbien 
blev nr. 6 og John Mortensen blev nr. 
2 i kl. 3. Der har ikke været nogle pi-
stolskytter til de to stævner. 
 

Projekt skydebane på Lyngby stadion 
er godt i gang. Vi har henover somme-

ren deltaget i to møder med kommu-
nen, konsulenter og vores konsulent 
fra Skydebaneforening Danmark, Leif 
Bay. Der er udsendt udbudsmateriale 

til fem team af arkitekter som ultimo 
september skal komme med forslag til 
en multihal, mødelokaler, kontorer, 
fitness område og så vores skydebane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/John/Documents/Blad/2010-02/www.skyttelaugetlyngby.dk
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Der er lagt op til to baneafsnit på 25 
meter med hver 10 baner med elektro-

nisk markering. Vi har tidligere frem-
sendt ønsker og størrelser på opholds-
lokale, boksrum, depotrum, beregner-
kontor mm., dette materiale er vedlagt 
udbudsmaterialet.  
 

Vi får desværre ikke en 50 meter bane.  
Ved udformningen af de to baneafsnit 
har kommunen lagt vægt på at de skal 
være fleksible, dvs. arealet skal kunne 
benyttes af andre, når vi ikke skyder. 
Vi er meget spændte på de forslag som 

vi forhåbentlig snart får forelagt. Det er 
derefter forvaltningen og kommunal-
bestyrelsen der træffer beslutning om 
de endelige byggeplaner, så hvis vi er 
lidt optimistiske, kan byggeriet gå i 
gang først i 2014. 

John 
 
 
 

SKV: Lige lang ventetid for 
ansøgere i våbensager i 
2014 
 

I løbet af 2014 skal Midt- og 
Vestjyllands Politi samt 
Københavns Vestegns Politi 
bl.a. behandle våbensager, og 
det betyder ensartede forhold 
og lige lang ventetid for 
ansøgerne. 
 

Rigspolitiet har vedtaget, at der i løbet 

af 2014 bliver oprettet to administra-
tive afdelinger på tværs af lokale politi-
kredse. Oplysningen stammer fra en 
pålidelig kilde. 

De to afdelinger kommer til at ligge i 
øst- og vestdanmark og skal bl.a. tage 

sig af våbensager. Det bliver Midtjyl-
lands Politi og Københavns Vestegns 

Politi, der skal huse de nye afdelinger. 
Andre opgaver for de to afdelinger 
bliver behandling af kørekortsager og 
øvrige tilladelser samt trafikkontrol 
med fotovogne. 

Når skytter fra næste år sender en 
SKV2 eller 4-ansøgning til SKV-
kontoret i Vingsted, kan kontoret 

sende ansøgningen direkte til en af de 
to afdelinger i stedet for til de lokale 
politikredse som i dag. Det betyder, at 

alle ansøgninger behandles ens, og at 
ventetiden bliver lige lang, uanset hvor 
i landet man bor. 

Manøvren med at centralisere funk-
tionen to steder er for at spare ressour-

cer. Det er dog kun den geografiske 
placering, der er på plads, så det er 
endnu for tidligt at sige noget om, 
hvordan det kommer til at fungere i 
praksis. 

Men en sidegevinst kan blive, at det 

også fører til en mere effektiv og der-
med hurtigere sagsbehandling, som 

kommer skytterne til gode. 
 
”sakset” fra DGI skyttens hjemmeside 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Skytten nr. 4, oktober kvartal 2013 Side 4 

 

Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 

Junior & Senior  

Onsdag den 23/10 Våbenkontrol af geværer i Nærum 

Onsdag den 11/12 Juleafslutning i Nærum 
 

Pistol (Leder: Claus Stahnke ) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech) 

Søndag den 6/10 Oktober terræn Hanebjerg 

Søndag den 13/10 Tubæk pistol terræn 

Onsdag den 16/10 Våbenkontrol af pistoler Nærum 

Onsdag den 11/12 Juleafslutning i Nærum 
  

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen) 

Søndag den 13/10 Terræn Vigersted 

Onsdag den 23/10 Våbenkontrol af geværer i Nærum 

Onsdag den 11/12 Juleafslutning i Nærum 
 

Langdistance 200-300m (Leder: Henrik Kirkebæk) 

Onsdag den 23/10 Våbenkontrol af geværer i Nærum 

Onsdag den 11/12 Juleafslutning 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. 
 

Se mere på www.skyttelaugetlyngby.dk  

Eller på Facebook  /Skyttelauget Kgs. Lyngby 

 
SKV: Godkendelse af storkalibrede våben 
Den 15. juli 2013 har Justitsministeriet (JM) præciseret, hvilke våben SKV må godkende i de fire nye 

kalibre. Ændringen har betydning for kaliber .44 Special, da der kun kan ansøges og gives 

våbenpåtegning til ”rene” .44 Special våben, det betyder, at hvis våbnet også kan skyde .44 

Magnum kan det ikke registreres i SKV.  

Uddrag af brevet fra JM: ”Rigspolitiets godkendelse omfatter følgende våbentyper – kaliber .40 S&W 

- .44 Special - .45 ACP & .45 Colt. Godkendelsen omfatter ikke våben i kaliber .44 Magnum – heller 

ikke, hvis der er tale om våben i kaliber .44 Magnum, som tillige kan optage patroner i kaliber .44 

Special (såkaldte dual chamber revolvere). JM er blevet opmærksom på, at ministeriet ved politiets 

forelæggelse af ansøgninger om våbenpåtegning efter våbencirkulærets § 20, stk. 7, i en række 

sager har meddelt, at ministeriet ikke har indvendinger imod, at politiet giver samtykke til 

våbenpåtegning til dual chamber revolvere som nævnt ovenfor. Det beror på en fejl, og JM vil i 

lignende sager fremover meddele politiet, at sådanne ansøgninger ikke bør imødekommes”. 

DGI skydning har ikke på noget tidspunkt haft ønske om at give våbenpåtegning til andet end de 

fire navngivne kalibre. Der udarbejdes en ny vejledning om de fire nye kalibre, som kommer på 

hjemmesiden hurtigst mulig. 

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

 
Vi skal have alle vores våben efterset af en 
våbenkontrollant og samtidig gennemgået 
vores våbenlister, som er et krav fra DGI 
skydning.  
Der er mødepligt og vi afholder det over to dage 
i oktober: 
 

Onsdag d. 16. oktober   Pistoler 
Onsdag d. 23. oktober   Geværer 

 
Begge dage fra kl. 18:00-20:00 på skydebanerne 

i Nærum 
 
Det er vigtigt at du møder op (med rengjorte 
våben), da du ellers kan risikere at miste din 
våbentilladelse,  - det gælder også de 
medlemmer, der har våben i depot. 

 

 

javascript:window.close()
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Geværterræn 
 

Michael og John har deltaget i den ene-
ste terrænskydninger i Jægerspris ef-
ter sommerferien og det var d. 18. au-
gust med Roskilde som arrangør. Det 
var den sidste i den nuværende orga-

nisation, da de bliver slået sammen 
med DGI Midt- og Vestsjælland til 
næste år. Vi var 16 skytter af gangen 
og vi gik rundt med den samme bane-
kommandør på hele skydningen. Der 
var desværre en del ventetid og det fine 

vejr i starten blev til en silende regn, så 

vi var godt våde, da vi efter den meget 
lange gåtur endelig kom hjem. John 
endte på en 3. plads i veteranklassen 
og Michael på en 9. plads i kl. 2. 
 

 
 
 

Er du Linksskytte....... 
  
Vi har i mange år klaret os med en 
Otterup riffel til de af vores medlemmer 

der måtte ønske at skyde med en links 
riffel. Men lad os lige tage en begrebs-

forklaring. 
  
Links betyder venstre på tysk. Et links 
våben er et våben hvor venstre øje 
benyttes til at sigte med. Men hvem 
har dog brug for et øje frem for det 

andet, øjne er vel øjne. Men nej, de 
fleste mennesker fokuserer med det 

ene øje og har det andet øje som støtte. 
Det er øjet, der fokuseres med, der 
sigtes med. De fleste mennesker foku-
serer med højre øje, men nogle få men-
nesker fokuserer med venstre. Det er 
her links våben kommer ind i billede. 

 

 
 
Et links våben kan være et våben, der 

blot har fået et links skæfte, men her 
sidder f.eks. grebet til låsen på et 
gevær fortsat i højre side. Et links 
våben kan også være fuldstændig 
spejlvendt. For at tilgodese links 

geværskytter har vi derfor købt en 

Anschütz cal.22 riffel. 
 
Men hvem er nu links skytte. Det er let 
at finde ud af. 
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Tag en tom toiletrulle, kig på en gen-
stand nogle meter væk med begge øjne 

åbne. Hold toiletrullen ud i strakt arm 
og se genstanden igennem rullen, fort-
sat med begge øjne åbne. Find ud af 
hvilket øje, der kigger igennem rullen, 
og hvilket der kigger forbi rullen. Øjet 
der kigger igennem rullen er det øje du 

fokuserer med, hvilket også vil være dit 
sigteøje. Hvis øjet du fokuserer med er 
venstre øje, er et links våben det rigtige 
valg. 

Michael P. 
   
 

To ny Danmarksmestre fra 
SKL. 
 
Danmarksmesterskabet i IPSC blev i 
år afgjort ved matchen ”Rooster Moun-
tain”, en årligt tilbagevendende begi-
venhed, og Danmarks største IPSC 
konkurrence. Rooster Mountain havde 
i år 200 deltagere fra 9 lande, og 

banerne optog al plads på Hanebjerg 
skyttecenter. 

 
Skydningen foregik i weekenden 3-4/8 
med Prematch for de som skulle 
hjælpe til under hovedmatchen 1-2/8. 

Ved internationale konkurrencer som 
denne, er der dels første, anden, og 
trediepladser i hovedkonkurrencen, og 
somme tider også andre konkurrencer 
indlagt. 
Således blev i år Danmarksmester-

skabet i IPSC også afgjort ved denne 
lejlighed, ligesom den nogle år også 
afgør det nordiske mesterskab. (det går 

på skift mellem landene) 
 
Personligt skød jeg prematch, idet jeg 

også skulle fungere som dommer 
under hovedkonkurrencen (RO), og det 
foregik i år ganske problemfrit, idet vi 
ikke oplevede nogle kriser i forbindelse 

med banernes udformning, fortolk-
ning, eller lignende. 

 
At skyde prematch er somme tider som 
at deltage i en ”Beta-test” idet alt ikke 
altid er helt gennemtænkt inden der 
bliver forsøgt skudt på banerne, men i 
år fungerede alt fint og gnidningsløst, 

og vi led derfor ikke under dette for-
hold, noget som ikke altid er tilfældet.  
 
Der var i år hele 18 ”stages” som hver 
især fungerer som en bane, der skal 
skydes én skytte ad gangen. Skyttens 

træf noteres derefter sammen med den 
tid skytten var om at gennemløbe 
banen, og dette samles til nogle ”Match 
point”. Banerne var meget forskellige, 
rangerende fra stillestående skydning 
på faste eller bevægelige mål, til direk-

te forhindringsbaner med døre der 
skulle sparkes op, vinduer der skulle 
skydes igennem, og et sted en sæk der 
skulle bæres, samtidig med at banerne 
skulle skydes hurtigst muligt. Alt sam-
men meget udfordrende, og virkeligt 

sjovt at prøve kræfter med. 

 
I år deltog nogle enkelte skytter fra 
SKL, nemlig Erkki Søndergård , Henrik 
Bech og undertegnede Claus Stahnke. 
Ved udtrækningen af Danmarksmes-

trene, konkurreres der i forskellige 
klasser, samt nogle underkategorier. 
 
Klasserne er: Standard, Production, 
Open, Classic, og Revolver. 
Underkategorierne er: Lady, Junior, 

Senior, og Super Senior. 

I klassen Revolver vandt vores Erkki 
Søndergård således Guld som bedste 
dansker, og i klassen Standard Senior 
vandt Claus Stahnke Guld som bedste 
Dansker, hvorved vi nu har to 

danmarksmestre i klubben. 
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Juleafslutning    
 
 
 

Vi afholder Juleafslutning 

onsdag d. 11. december kl. 18.00 

 

Vi starter i den dejlige 

skydekælder i Nærum med 

udfordrende 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. 

december til formanden. 


