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DM sølv til SKL i sekund skydning for veteraner.

HUSK – Våbeneftersyn
Onsdag d. 21. oktober
Onsdag d. 24. november

Geværer
Pistoler
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Deadline for nr. 1/2016 er

mandag den 16. december 2015.

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
Vi er startet i Nærum med en stor
tilslutning og til vores første instruktionsaften i september, kom
der 8-10 nye skytter. De blev guidet igennem sikkerhedsbestemmelser, regler, skydestillinger mm. af
Claus (pistol) og Michael (gevær).
Efterfølgende onsdag var der et par
frafald, men dem der kom igen,
viste stor interesse og de fik gennemgået lidt mere teknik og fik afgivet en serie. Det kræver en del
instruktører, som skal hjælpe alle
disse nye, så der kan opstå lidt
ventetid for alle, men det er jo positivt, at der er så stor tilslutning.

Hjemmeside

www.skyttelaugetlyngby.dk

Bladet – Skytten

Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året i 150 eksemplarer.

Ved DM i geværterrænskydning,
der blev afholdt i Jægerspris, blev
det til sølv i sekund for hold i veteran klassen. Holdet bestod af fire
personer, men det var kun de to
bedste som talte til holdresultat.
Det var Lasse fra Ramløse og
undertegnede.
Se billedet af sølvmedaljetagerne på
forsiden.
Byggeprojektet med skydebanen i
Lyngby Idrætsby går rigtigt fint. Vi
har hen over sommeren afholdt
mange møder med kommunen og
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leverandører. Der er afleveret detailtegninger til smeden som er i
gang med at fremstille de to ”vogne” til hæve/sænke borde. Vi har
fået leveret Spieth vendeanlæg på
2x5 skiver, Polythemo kuglefangskasser og stativer fra smeden til at
montere målerammerne og kuglefangskasserne på. Vi afventer de 20
elektroniske skiver fra Meyton, som
leveres i oktober måned. Belysning
på banerne er bestilt, og opsætning
af
lyddæmpningsmaterialet
på
vægge og loft på de to baneafsnit
afventer kommunens godkendelse,
som desværre ser ud til at trække
lidt ud, da tilbud er noget over
budget.
Vi afventer stadig tilbud på gearmotor og aksel til at hæve målerammerne på den ene bane, da
vendeanlæg og Meyton skiverne
skal kunne benyttes separat. Derudover mangler der verificering af
alarmanlæggets virkemåde og indkøb af møbler til opholdslokalet. Og
så kommer hele monteringen. Jeg
håber, at vi kan få mange frivillige
til at melde sig under ”fanerne” –
men jeg skal nok ”give lyd”, når vi
har brug for jer!
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Vi efterlyser sponsorer, der kunne
tænke sig at få sit navn nævnt på
skydebanen i Lyngby Idrærtsby eller til at donere våben, skydejakker
o.lign. Henvendelse til Jakob.
Hilsen John

Opråb……
Vi ser ind imellem baner, der ikke
er ryddet op, når der har været
skudt. Det er irriterende for de efterfølgende skytter, og det bidrager
til den oprydning, vi som frivillige
skal lave, når aftenen er omme. Vi
er kun frivillige, og vi løfter alle
klubben i fællesskab. Derfor, ryd
op efter dig, når du har skudt. Der
er mange, der er rigtig go´e til det,
men vi har altså også nogle der
ikke er så flinke til det. Efterlad banen, som du selv gerne vil modtage
den. Tomme hylstre i bøtten, fej
gulvet hvis det er nødvendigt, tag
dine skiver med dig og sæt trefod/
støttepude på plads.

Skytten nr. 4, december kvartal 2015

Side 4

Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Junior & Senior
Onsdag den 18/11
Onsdag den 21/10
Onsdag den 9/12

Klubmesterskab, Salon gevær
Våbeneftersyn for Geværer i Nærum
Juleafslutning kl. 18:00 for alle i Nærum (måske
Lyngby), tilmelding senest d. 1/12 til formanden.
Se også bagsiden

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

den
den
den
den

21/10
4/11
25/11
9/12

Klubmesterskab, Luftpistol
Våbeneftersyn for Pistoler i Nærum
Klubmesterskab, Sekund skydning pistol
Juleafslutning kl. 18:00 for alle i Nærum (måske
Lyngby), tilmelding senest d. 1/12 til formanden.
Se også bagsiden

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Lørdag den 10/10
Søndag den 11/10
Onsdag den 21/10
Lørdag den 21/11
Lørdag den 5/12
Onsdag den 9/12

Gevær terræn på kalvebod
Gevær terræn i Vigersted, Værkevadsvej 32B, 4100
Ringsted
Våbeneftersyn for Geværer i Nærum
Gevær terræn på Kalvebod
Gevær terræn på kalvebod
Juleafslutning kl. 18:00 for alle i Nærum (måske
Lyngby), tilmelding senest d. 1/12 til formanden.
Se også bagsiden

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
Onsdag den 21/10
Onsdag den 9/12

Våbeneftersyn for Geværer i Nærum
Juleafslutning kl. 18:00 for alle i Nærum (måske
Lyngby), tilmelding senest d. 1/12 til formanden.
Se også bagsiden
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.
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Våbeneftersyn
Så er det igen tid til af vi skal have efterset alle
vores våben 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/november:
Onsdag d.
Onsdag d.

21. oktober
4. november

Geværer
Pistoler

Begge dage fra kl. 18:00-20:00
på skydebanerne i Nærum.
Det er vigtigt, at du møder op (med rengjort(e)
våben) og våbentilladelse(r), da du ellers kan
risikerer at miste din(e) tilladelse(r).
- det gælder også de medlemmer, der har
våben i depot.
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Våbenskabe
– hvad sker der?
Der har i den seneste tid været en
del røre omkring våbenskabe, og
du har sikkert hørt mere end en
mening om, hvad der kommer til at
ske – men hvad er egentlig op og
ned, når det kommer til våbenskabe? Hvad skal du som jæger eller skytte foretage dig og hvilke
indvirkninger kommer de nye regler til at have for dig?
Hvis det er spørgsmål, som du har
stillet dig selv, så læs med her.
Lad os først slå fast, at der ikke er
tale om en lovændring. Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.
er ikke ændret siden 30. oktober
2013 – så langt, så godt. Derimod
er der tale om en ændring hos de
danske forsikrings- og pensionsselskabers
brancheorganisation
Forsikring & Pension (F&P).
Ændringen betyder, at våbenskabe, som er testet efter standardtyvmetoden og har opnået sikringstypen Skafor blå eller Skafor rød,
efter den 31. december 2015 ikke
længere anerkendes af forsikringen
til opbevaring af våben.
Skabe som er monteret og forsikret
inden udgangen af i år er stadig
forsikret, men hvis de monteres et
andet sted i huset eller flyttes til et
andet hus, er det ikke længere sikkert, at de kan forsikres igen, da
det kan tolkes som en ny-installation. Om skabet må flyttes afhænger af den enkelte police og det
enkelte forsikringsselskab. Derfor
opfordrer Hans Madsen – indkøbs-
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og salgschef for Skyttebutikken i
Vingsted – til, at man tager en snak
med sit forsikringsselskab. Skulle
man sælge eller købe et hus med et
Skafor-godkendt våbenskab monteret, kan den nye ejer eller lejer heller ikke nødvendigvis forsikre skabet – det er nemlig også helt op til
forsikringsselskabet.
Derfor er det Skydebaneforeningens klare opfordring, at hver enkelt
læser sin police nøje igennem og
tager en snak med sit forsikringsselskab.
De nye skabe
Nye skabe med klassifikationen EN
1143-1 grade 0 er sikret med først
en ydervæg i metal, efterfulgt af en
gipsplade og derefter en indervæg i
metal. Disse skabe må bruges til
opbevaring af samme mængde
våben, som de tidligere Skafor blågodkendte skabe.
Et skab med klassifikationen grade
1 har ligeledes en inder- og ydervæg i metal, men imellem disse
findes først et lag isolering, efterfulgt af et metalgitter og dernæst et
lag træ. Det betyder, at tyvene skal
have fat i flere forskellige værktøjer
for at komme ind i skabet, da et
enkelt værktøj ikke kan gennembryde alle tre materialer. Skabe
med klassifikationen grade 1 må
indeholde samme mængde våben
som de tidligere Skafor rød-godkendte skabe.
***Sakset fra Skydebaneforeningens hjemmeside ***
John
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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
m og de øvrige afstande er fra 50 til
300 m med 6-7 stationer.
Der er skydning på følgende datoer:
Den 10. oktober – 21. november –
5. december 2015 og 16. januar –
13. februar – 12. marts 2016
Der er skydetider fra kl. 9-11, og
man skal tilmelde sig 8 dage før
skydningen på formand@skyd.dk
eller til undertegnede.
Indskrivning foregår fra ”SKAKhuset”, Selinevej 5B ved 300 meter
banen.
John

Aktuel venteliste for
våbentilladelser

De lange ekspeditionstider på våbentilladelser hos ACØ har optaget
mange de seneste måneder. SKV
holder øje med ekspeditionstiderne
og har været i kontakt med Finn
Jensen, sektionsleder hos ACØ. Politikontoret på Sjælland, ACØ, har
revurderet situationen for sagsbehandlingen af ansøgninger om
våbentilladelser.
ACØ må indse, at kontoret ikke når
sit mål over for SKV, som var, at
sagsbehandlingstiden den 1. september ville være nede på ca. fire
uger på SKV-ansøgningerne.
Finn Jensen, sektionsleder udtaler:
”ACØ er for tiden ved at oplære de
nyansatte medarbejdere, der star-
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tede den 1. september. Det går
rigtig godt og jeg forventer, at
”puklen” på de ”gamle sager” er
væk i slutningen af oktober. Det vil
bringe ekspeditionstiden ned på 45 uger, men der arbejdes fortsat
på, at ekspeditionstiden kommer
ned på 10 arbejdsdage.”.
10.9 2015 er ekspeditionstiderne:
Opgaver:
ACØ:
SKV1:
19 uger
SKV2:
18 uger
SKV3:
26 uger
SKV4:
25 uger
Våbenpas:
12 uger
Vi må kritisere disse behandlingstider på det kraftigste, da politiet
lover og lover forbedringer, men det
bliver kun til undskyldninger, da
de stadig ikke kan overholde leveringstiderne. Det må være utrolig
dårlig ledelse og mangel på prioritering af skytterne.
En sur formand

Hvad var det nu jeg skulle
huske…..

Jo selvfølgelig, klubmesterskab. Vi
holder klubmesterskab på Salongevær onsdag den 18. oktober.
Derfor, notér datoen. Kom og vær
med. Det fungerer på følgende måde, få udleveret de skiver, du skal
bruge. Gå ind og lav din skydning.
Tæl dine skiver sammen og
registrer dem på tabletten. Husk at
vælge salongevær og klubmesterskab når du registrerer dit resultat.
Aflever dine skiver med dit navn på
hos kassemesteren. Præmieuddeling bliver til juleafslutningen.
Michael P
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Juleafslutning
Vi afholder Juleafslutning onsdag d. 9.
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
foretages senest d.
1. dec. til
formanden.
NB. Hvis vores
opholdslokale på
Lyngby Stadion er
klar, bliver
afslutningen
afholdt der.

