
 

 

  

DM Guld til Claus! 

 
Læs mere på side 6 
 

HUSK Våbeneftersyn i Nærum 
Gevær: onsdag d. 15. oktober – Pistol: onsdag d. 22. oktober 

       Nr. 4. oktober kvartal 2014 

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 150 eksemplarer. 

Deadline for nr. 1/2015 er 

mandag den 15. december 2014.  
 

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 en Danmarksmester i 
IPSC: Claus Stahnke – tillykke (se side 
6) 
 
Vi er kommet rigtigt godt i gang med 

vintersæsonen i Nærum, og der er 

kommet en del nye skytter. Det kræver 
mange instruktører, og vi vil indføre en 
dag om måneden, hvor vi afholder 
instruktion (se indlæg på side 7). Vi 
har også brug for flere geværskytter, 

der kan hjælpe børnene på banen eller 
ved point tælling. Vi har pt. reduceret 
banekapacitet, da den lange bane har 
store problemer med indtrængende 
vand og den kan ikke benyttes. 
 

Vi har indkøbt en ny PC med tryk-
skærm, hvor alle fremmødte skytter 

skal registrere sig, så vi meget lettere 
kan have overblik over aktivitet og 
resultater (se beskrivelse af PC på side 
7).  

 
Byggeriet på Lyngby Stadion er kom-
met rigtigt langt og den 4. september 
var der rejsegilde (se billederne på 
næste side). Vi har løbende haft møder 

med projektledelsen fra kommunen, og 
der er en del tekniske udfordringer og 
verificeringer som forhåbentlig snart er 

på plads. Vi har også haft besøg af folk 
fra Meyton, som skal levere de elek-
troniske skiver, og vi går efter, at der 

kommer store skiverammer på alle 20 
baner samt 2x5 stk. duelanlæg.  
Vi har derefter muligheden for et meget 
flexibelt skydebaneanlæg, hvor der 
kan skydes alle discipliner fra 10 
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meter luft til grovpistol med kappe-
klædt ammunition på 25 meter. Det er 

et stort projekt, og vi skal nok bruge 
nogle hænder til opbygning af stand-
plads og montering af skiverne m.m., 
når vi når til marts/april måned, hvor 
det nok er muligt at komme ned i det 
nye skydebaneområde. 

 

 
 

 
John 

 

Terræn og langdistance 
 

Der har været afholdt DGI Nordsjæl-
landsmesterskab på Hanebjerg, og 
der var desværre kun to deltagere 
fra SKL: 
 
Henrik Kirkebæk som blev nr. 4 på 
200meter i veteranklassen og 

John Mortensen som vandt kl. 3 på 
200meter. 
 
Der har været afholdt DM i gevær-
terræn i Borris og her deltog Søren 
Tolstrup på Nordsjællands senior-
hold, som blev nr. 5. 
 

Vinterterrænskydning på 
Kalvebod 
Der afholdes geværterræn over 6 
lørdage på Kalvebod, hvor det er 
muligt at jægere med repeterrifler 
uden mundingsbremse også kan 
deltage. Der er indskydning på 200 
meter og 6-7 stationer. 
Der er skydning på følgende datoer: 
Den 25. oktober – 15. november – 6. 
december 2014 og den 10. januar – 
14. februar – 14. marts 2015. 
 
Der er skydetider fra kl. 9:00 til 
11:00 og man skal tilmelde sig 8 
dage før skydningen til 
formand@skyd.dk eller til underteg-
nede. 
 
Indskrivning foregår fra ”SKAK-
huset”, Selinevej 5B ved 300 meter 
banen 

John 

 
Klubmesterskab på gevær 
 

Vi afholder klubmesterskab på 15m 
gevær Cal .22 onsdag den 5. novem-

ber. Så mød op og skyd 20 skud til 

klubmesterskabetet. Der skydes i de 
respektive klasser, Børne klasse, 
Junior, Senior og Veteran.  

Michael 

mailto:formand@skyd.dk
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 

Junior & Senior  

Onsdag den 5/11 Klubmesterskab .22 gevær 

Onsdag den 17/12 Juleafslutning for alle i Nærum kl. 18:00 
 

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

Søndag den 12/10 Pistolterræn Tubæk 

Søndag den 19/10 Pistolterræn Igelsø 

Onsdag den 22/10 Pistoleftersyn kl. 18-20 i Nærum 

Onsdag den 29/10 Klubmesterskab .22 pistol 

Onsdag den 12/11 Klubmesterskab sekund 

Onsdag den 17/12 Juleafslutning for alle i Nærum kl. 18:00 
  

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen) 

Søndag den 12/10 Geværterræn Vigersted 

Onsdag den 15/10 Geværeftersyn kl. 18-20 i Nærum 

Lørdag den 25/10 Geværterræn Kalvebod 

Lørdag den 15/11 Geværterræn Kalvebod 

Lørdag den 6/12 Geværterræn Kalvebod 

Onsdag den 17/12 Juleafslutning for alle i Nærum kl. 18:00 
 

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius) 

Onsdag den 15/10 Geværeftersyn kl. 18-20 i Nærum 

Onsdag den 17/12 Juleafslutning for alle i Nærum kl. 18:00 

Vil du skyde på Hanebjerg så kan jeg træffes på 23 71 70 47. Ring helst 
dagen før. MVH Michael Prætorius 

 

 

Yderligere skydninger i Nordsjælland kan ses på 
følgende adresse: 
http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/index.htm 
eller den landsdækkende aktivitetskalender på 
http://www.skytten.dk/ 
 
Se mere på www.skyttelaugetlyngby.dk  
 
eller på Facebook/Skyttelauget Kgs. Lyngby. 

http://www.dds-nordsjaelland.dk/kalender/index.htm
http://www.skytten.dk/
http://www.skyttelaugetlyngby.dk/
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Våbeneftersyn 
Så er det igen tid til, at vi skal have efterset alle 
vores våben af en våbenkontrollant og samtidig få 
gennemgået vores våbenlister, som er et krav fra 
DGI skydning.  
Der er mødepligt, og vi afholder det over to dage i 
oktober: 
 
Onsdag d. 15. oktober   Geværer 
Onsdag d. 22. oktober   Pistoler 
 
Begge dage fra kl. 18:00-20:00 på skydebanerne i 
Nærum. 
 

Det er vigtigt at du møder op med (rengjorte) våben 
og våbentilladelse, da du ellers kan risikerer at miste 
din våbentilladelse, - det gælder også de medlemmer 
der har våben i depot. 
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Store titler til SKL-Medlem 
 

Rooster Mountain 2014 blev igen 
afholdt den første weekend i august, i 
en perfekt blanding af solskin, spænd-
ende velbyggede baner og glade og 
forventningsfulde mennesker fra store 

dele af verden. 
407 deltagere havde fundet vej til 
Hanebjerg som traditionen tro lagde 
baner til denne fantastiske event. En 
del af dem, dommere, banekomman-
dører, banebyggere og andet godtfolk 

skulle skyde prematch torsdag og 

fredag, så de var klar til at servicere 
alle de ”almindelige skytter” lørdag og 
søndag. 
 
Jeg selv skød prematch, da jeg var 

forhindret i at deltage til hoved-
matchen. IPSC er en lidt mere aktiv 
form for skydning.  

 
 
Skulle man have lyst til lidt mere info 
om dette, er man meget velkommen til 
at spørge undertegnede eller andre 
aktive i vores klub. Vi er 3-5 stykker, 
der dyrker denne form for skydning  

”og vi elsker at fortælle om det”. 
 
Nå men tilbage til grunden for dette 
lille indlæg. Vores egen Claus Stahnke 
deltog også ved prematchen, da han 
fungerede som Range Officer (Bane 
ansvarlig / Dommer) ved hovedmatch-

en og sørgede for, at alle kom sikkert 
igennem.  

 

 
Det skal siges at Rooster mountain 
matchen fungerer som både Dan-
marks mesterskab og Nordisk mes-
terskab i IPSC. 

 

Og hold nu fast en medalje regn til 
Claus: 

 
 

Standard Senior Danmarks 

mesterskab: 1. plads 
Standard Senior Nordisk mesterskab: 
3. plads 
Standard Senior Rooster Mountain 
2014: 3. plads 

Et stort tillykke herfra til SKL’s egen 
Danmarksmester. 
 
DVC Henrik (Diligentia, Vis, Celeritas) 
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Registrering af skydninger 
og fremmøde 
Som det vil være nogen bekendt, har vi fået en 
ny computer til registrering af skydninger i SKL. 
Det er en stor fladskærm med trykfølsom 
skærm, som normalt vil være opstillet ved det 
store TV. Det er meningen, at man skal 
registrere sin skydning, hver gang man er i 
klubben, uanset om man har skudt eller ej. 
Her er en kort forklaring på, hvordan man 
registrerer sin skydning. 
 

1. Vælg "Ny skydning" i menuen i toppen. 

 
Er der én, der lige har registreret en skydning, 
kan der være en knap nederst på skærmbilledet, 
hvor der også står ”Ny skydning” – tryk da på 
den: 
  

2. Vælg dig selv på listen: 

 
3. Vælg evt. dato (står normalt på dags dato): 

 
4. Skriv dine point: 

 
5. Vælg Disciplin: 

 
6. Og klik på ”Gem”: 

 

Så fremkommer teksten ”Skydningen er gemt” 
med rød skrift, og du kan se dine seneste skyd-
ninger oppe i højre hjørne, inkl. den du lige har 
indlagt. 

 
Det er slet ikke svært! 

Claus 
 

Introduktion for nye 
medlemmer 
 

Vi vil meget gerne sætte introduktion-

en af nye medlemmer ind i nogle nye 
og faste rammer, samt at samle nye 
medlemmer i et fast forløb en gang om 
måneden. Altså at vi kun optager nye 
medlemmer en gang om måneden, 

nemlig den første onsdag i måneden 
kl.19:00. 
 
Vi vil på den første aften introducere 
medlemmerne for foreningen, gennem-
gå sikkerhed og teori. Derefter skyder 

vi 15 skud, evaluerer skydningen, og 

derefter slutter vi. De efterfølgende 2 
onsdage er der prøveskydning fra kl. 
20. Skydningen på den første aften er 
gratis, mens de 2 efterfølgende prøve-
skydninger er for egen regning. Vi 

anbefaler at nye medlemmer møder de 
3 onsdage, og følger forløbet. Såfremt 
et medlemskab ønskes, kan en ind-
meldelse ske efter introduktionsfor-
løbet.  
Er der tale om et nyt medlem med 

skydeerfaring, afgør bestyrelsen om 

introduktionsforløbet skal følges helt 
eller delvist. 
 
Prisen for et medlemskab er kr. 400,- 
for voksne og kr. 250,- børn for et 

kalenderår. Starter man efter som-
merpausen er prisen det halve. 

Michael  
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Juleafslutning    
 
 

Vi afholder Juleafslutning onsdag d. 17. 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/øl samt kaffe og 

præmieuddeling. 

 

Pris for det hele er 100,- kr. – ikke medlemmer 150,- kr. 

 

Tilmelding SKAL fortages senest d. 10. december til formanden. 

 

 

 


