
 

  

Glæden over de nye baner vil ingen ende ta’! 
 

 
 
 

HUSK Våbeneftersyn!! 
 

Geværer  Tirsdag d. 25. oktober 2016   
Pistoler Tirsdag d. 15. november 2016 

       Nr. 4. oktober kvartal 2016 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 
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Bestyrelsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bladet – Skytten 
Medlemsblad for Skyttelauget 
Kongens Lyngby udkommer 4 
gange om året i 150 eksemplarer. 
Deadline for nr. 1/2017 er 
onsdag den 14. december 2016.  

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 
Efter et meget travlt forår og sommer, 
er vores herlige skydebane i Lyngby 
Idrætsby færdige. Der er rigtig mange 
medlemmer hver eneste tirsdag fra kl. 
19, og vi har svært ved at overholde 
lukketiden, da medlemmerne er begej-
stret udover alle grænser. Vi har fået 
Meytons booking- og resultat–formid-
lingsprogram LANA til at køre. Alle 
der skal ind og skyde, reserverer en 
bane og ens navn kommer op på 
monitoren på den aktuelle bane. Når 
man er færdig logges ud, og resultatet 
er opsamlet i vores database. Alle de 
foreninger, som bruger banerne, har 
fået tilbudt at komme på systemet og 
flere har taget godt imod dette. Jakob 
har undervist dem, og jeg håber, at 
alle SKL skytter også vil tage godt 
imod det. 

Jeg vil opfordre alle brugere af skyde-
banen til at sætte sig grundigt ind i de 
regler og beskrivelser, som er op-
hængt både i opholdslokalet og på ba-
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nerne. Der desværre alt for mange 
”vild-skud” i træværket, en enkelt i 
loftet og en gennem standpladsbordet 
og ned i ventilationskanalen. Hvis 
man ikke har styr på at skyde med 
grov, så bliver det påtalt, og man må 
træne mere med cal. .22. eller kun 
skyde på poly-plader med papskiver 
monteret. 
 
Der bliver hen over efteråret opsat vi-
deo overvågning på hele skydebane-
området og udenfor slusen, så vi kan 
forebygge evt. skader på udstyr og af 
sikkerhedsmæssige årsager. 
Vi har afholdt ét instruktionsforløb for 
nye skytter i september og vi har 
planlagt et mere i november måned. 
Der har været stor tilslutning, og vi 
må melde optaget allerede nu til no-
vember holdet. Så mange ny med-
lemmer kræver mange instruktører og 
hjælpere, så jeg vil opfordre ”gamle” 
medlemmer til at være behjælpelig på 
banerne med gode råd og støtte. 

 
Vi har været så heldige at vores med-
lem Dennis Bøggild har sponseret et 
TV til vores opholdslokale. SKL takker 
mange gange. 

 

Vi har også fået tildelt et sponsorat fra 
kassererens firma ATKINS på 3.000,- 
kr. som vi vil bruge til indkøb af T-
shirts. 
Vores medlem Per har foræret os et 
velkomstflag – TAK for det. 

Til sidst vil jeg nævne, at vi også har  
investeret i fem stk. Feinwerkbau cal. 
22 pistoler. 

 
 

John 
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Skydekalender 
 
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 
Junior & Senior  
Tirsdag d. 25/10 Våbenkontrol Geværer 
Tirsdag d. 1/11 1. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00 
Tirsdag d. 8/11 2. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00 
Tirsdag den 22/11 Klubmesterskab salon Gevær 
Tirsdag den 13/12 Juleafslutning kl 18 
 
 
Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech) 
Fr-Sø den 7-9/10 Lönsboda Pistol terræn 
Søndag den 23/10 Pistol terræn Tubæk 
Tirsdag den 1/11 1. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00 
Tirsdag den 8/11 2. del af instruktion for nye skytter – Lyngby kl. 20:00 
Tirsdag den 15/11 Våbenkontrol pistol kl.19-21 
Tirsdag den 29/11 Klubmesterskab salon Pistol 
Tirsdag den 13/12 Juleafslutning kl 18 
Tirsdag den 3/1 2017 Første skydning i det nye år 
 

  

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen) 
Lørdag den 8/10 Gevær terræn Kalvebod 
Tirsdag den 25/10 Våbenkontrol Geværer 
Lørdag den 12/11 Gevær terræn Kalvebod 
Tirsdag den 13/12 Juleafslutning 
 
 
Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius) 
Tirsdag d. 25/10 Våbenkontrol Geværer 
Tirsdag den 13/12 Juleafslutning 
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, at 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: 
 

Geværer tirsdag den 25. oktober 
Pistoler tirsdag den 15. november 

 
 
Begge dage fra kl. 18:00-20:00 på skydebanerne i Lyngby. 
 
Bemærk at vi afholder det på den højre bane (baneafsnit 11-20), og der vil 
ikke være mulighed for at benytte denne bane på disse to aftener. 
 
Det er vigtigt, at du møder op (med rengjorte våben) og våbentilladelse, da 
du ellers kan risikere at miste din tilladelse. 
- det gælder også de medlemmer, der har våben i depot. 
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Vinterterræn på Kalvebod 
 
Der vil igen være seks skydninger 
gennem vinterhalvåret om lørdagen 
på Kalvebod. Der skydes med lang-
distancegevær på afstande fra 50 til 
300 meter. SKL har geværer, som du 
kan låne, men der er også mulighed 
for at deltage i ”Jægerklassen” med 
jagtrifler. Der skydes 6 stationer+ ind-
skydning, så forbruget er 42 patroner. 
 
Der startes lørdag d. 8. oktober og 12. 
november på Selinevej 5 ved ”SKAK-
huset”. 
Den 8. oktober, 12. november, 3. de-
cember 2016 og 7. januar, 11. februar 
og 11.marts 2017.  Skydetid fra kl. 
09:00. Sidste skydetid kl. 11:00. 

John 
 

Lana workflow. Teknik 
  
Lenovo bærbar (den med det røde 
AMD klistermærke – som kører ser-
ver-rollen) skal være på nettet med 
netkabel, tændt, og logget på linux 
med bruger ”otto” password ”xxxxxx”. 
Meyton software skal være startet – 
det starter automatisk ved logon.  

Tablet med browser loader Lana på IP 
192.168.10.200 i adresselinjen. Kun 
tablet/pc koblet på det rigtige wlan 
kan tilgå denne adresse. Normale 
brugere på skyttenet wlan kan ikke 
tilgå denne. HP 21” tablet er sat op til 
dette net.  

Standpladstilmelding  

Man skal på forhånd have overblik 
over hvilke skiver (pistol/riffel/grov) 
der sidder på hvilke baner, så man 
har en ide om hvilke banenumre man 
kan tilmelde sig hvis eks. man gerne 
vil skyde riffel.  

Dette er startbilledet i Lana.  

 

Man starter altid med 3 bogstaver af 
efternavnet, og så autoudfyldes når 
man har et unikt navn ift. databasens 
indhold, derefter 1-x bogstaver af 
fornavn til unikt navn ift. databasen.  

Når navnet er komplet skifter billedet. 

 

Når siden skifter, vælges skytten, og 
siden skifter igen.  

Findes flere skytter med samme navn, 
skal man være opmærksom på skytte-
nummer og fødselsdato.  

Her vælges den skydning man vil del-
tage i, her kan med tid komme kon-
kurrencer og rangliste skydninger 
mm.  

Når man vælger skydning, skifter bil-
ledet igen. 
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(Der vil stå 18 foran de skydninger, vi 
i Skyttelauget afvikler i Shootmaster 
softwaren, da alle foreninger deler 
samme database, og vi har forenings-
nummer 18) hvilke skiver, der er 
monteret på banerne, da man bliver 
tilbudt alle baner som er online og 
ledige.  

Går noget galt - bliver man præsente-
ret for en udførlig fejlbeskrivelse, 
ellers går den tilbage til startskærmen 
med en lille linje oven over, om at 
man blev succesfuldt tilføjet til firing 
point.  

Skytten går til standpladsen  

  
Afvikling af skydning  

Skytten mødes af dette skærmbillede 
på standpladsen. (navn står øverst på 
skærmen)  

Vælg disciplin med piletaster og be-
kræft med menu.  

Fortryd med 2-3 tryk på zoom tasten 
(til menuen og navnet i toppen for-
svinder).  

Prøveskud afvikles. Tryk på den røde 
knap. Gældende skud afvikles.  

  
Når det for disciplinen definerede an-
tal gældende skud er opnået skifter 
skærmbilledet, og der registreres ikke 
flere skud.  

Nu kan der printes resultat, om man 
ønsker, og serien afsluttes med menu 
tasten.  

Klubliv Dejligt	at	se	trængsel	i	klub-
lokalerne.	Endda	kø	for	at	tjekke	ind	
på	en	bane!	
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Juleafslutning 
	
	

Der afholdes juleafslutning tirsdag d. 13. december 
2016 kl. 18:00 på banerne. 
 
Alle bliver udfordret til at vise deres 
evner ved diverse små konkurrencer, 
som selvfølgelig også byder på lidt 
skydning. Vi skal selvfølgelig også 
have lidt julemad og en øl eller vand. 
 
Prisen for deltagelse og mad er 125,- kr. for 
medlemmer og 175,- kr. for ikke medlemmer. 
 
Tilmelding skal ske til formanden senest d. 1. 
December 2016.  
 


