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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Borgmesteren på besøg ved åbning af Lyngby
Idrætsby Læs mere side 6

Husk - Våbeneftersyn !!
Tirsdag den 10. oktober - Geværer
Tirsdag den 24. oktober - Pistoler
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Bestyrelsen

Hjemmeside

www.skyttelaugetlyngby.dk

Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året i 200 eksemplarer.
Deadline for nr. 1/2018 er
onsdag den 12. december 2017.
På nettet kan du finde bladet via
vores hjemmeside. Her finder du
bladet ca. 1 uge før, det ligger i din
postkasse.

Side 2

Formanden har ordet

Vi er kommet rigtigt godt i gang
med efterårssæsonen i Idrætsbyen.
Vores intro hold, de to første dage i
september, var fyldt mere end rigeligt op. Der er så mange, der henvender sig, at november holdet har
være fyldt længe, og vi er i gang
med at fylde januar holdet. Der er
er også rigtig mange, som har
meldt sig ind, så vi næsten drukner
i succes. Velkommen alle sammen.
Der er gang i opbygning af et ”Falling target” system på grov banen,
så vi kan få endnu en ”disciplin” at
fornøje os med.
Vi har indkøbt en ny Anschütz
links salonriffel, da den ene vi har,
tit er optaget, så vi håber at I vil
passe godt på den. Vi har for lang
tid siden bestilt tre stk. FN Browning ”BUCH MARK” .22 pistoler. Vi
har endelig fået numrene og ansøgningerne sendt til våbenregistrering. MEN – ventetid for ekspedition fra SKV til Politiet og tilbage
igen, er en meget lang og utilfredsstillende procedure. Når vi så lægger Post Nords ekspeditionstid oven
i, så kan der snildt gå 3 måneder.
Husk at det kun er formanden, der
må rykke SKV systemet, da de ellers drukner i opringninger og forespørgsler.
Vi har også besluttet at indkøbe en
salonriffel Anschütz 2018 system
med alu-skæfte eller lign. til talentudvikling. Dvs. at det kun er én,
som får lov at benytte riflen, og vi
håber at det kan give et bedre resultat.
Vores bestyrelsesmedlem Thomas
Thiele er efter eget ønske udtrådt af
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bestyrelsen, men vil fortsat hjælpe
til som instruktør for pistolskytterne, - vi vil indkalde suppleanten.
Jeg vil gerne takke Thomas for det
store arbejde, som er lagt i koordi–
neringen af intro forløbet af de nye
skytter. Jakob Vels overtager denne opgave midlertidigt.
John

Pistol divisionsskydning
2017/18
Igen i år vil vi tilmelde hold til cal.
22 divisionsskydning i DGI Nordsjælland. Baseret på resultaterne
sidste sæson skyder vi i 1. 3. og 4.
divison. Sæsonens skydninger foregår ved, at skytterne i ugerne 44,
46, 48, 2, 4 og 6 skyder en hjemmebaneskydning samt 5 udebaneskydninger. Finalen afholdes i foråret på en ikke endnu fastsat dato.
Har du lyst til at være med, så henvend dig til Jakob eller bliv skrevet
på listen som vil ligge i kassen de
næste uger. Det er gratis at deltage, og alle kan være med.
Som de foregående år plukkes de
tolv skytter en given uge af holdlederne ud fra hvem, som kan og skytternes form. Det er ikke et krav, at
man skulle kunne alle 7 gange for
at være med.
Der vil være en holdleder, som
styrer det praktiske, og der vil altid
være rutinerede skytter fra sidste
år med, så det eneste man skal
sørge for er at dukke op.
Vi håber igen på bred opbakning til
divisionsskydningen som de foregående år.
Jakob

Side 3

Danmarksmester
Ved DM i geværterræn blev Søren
Tolstrup vinder og dermed danmarksmester i sekund. DM blev
afholdt i Borris skydeterræn og var
lidt af en overraskelse. Søren har
ikke skudt i tre år, men valgte at
stille op i en disciplin, som han
tidligere har været danmarks–
mester i. Der skydes på tre skiver
på tre forskellige afstande og da
udgangsstillingen er stående, kræ–
ver det hurtighed og dygtighed at
ramme alle tre skiver, hurtigst
muligt. Søren var kun 9,22 sekund
om det.
SKL ønsker STORT tillykke.
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Side 4

Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

den
den
den
den
den
den

10/10
17/10
24/10
7/11
14/11
12/12

VÅBENEFTERSYN: GEVÆRER kl. 18-20
Klubmesterskab Riffel .22
Klubmesterskab Riffel .22
1. del Instruktion af nye skytter kl. 20:00
2. del Instruktion af nye skytter kl. 20:00
Juleafslutning

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Fr+Sø den 29/9 + 1/10
Søndag den 8/10
Fr-Lø den 13-14/10
Søndag den 22/10
Tirsdag den 24/10
Uge 44
Tirsdag den 7/11
Tirsdag den 14/11
Uge 46
Tirsdag den 21/11
Uge 48
Tirsdag den 28/11
Tirsdag den 5/12
Tirsdag den 12/12

DM pistol 25m i Vingsted
Pistolterræn Tubæk
Pistolterræn Lönsboda
Pistolterræn Igelsø
VÅBENEFTERSYN: PISTOLER kl. 18-20
15 m pistol Division
1. del Instruktion af nye skytter kl. 20:00
2. del Instruktion af nye skytter kl. 20:00
15 m pistol Division
Klubmesterskab Pistol .22
15 m pistol Division
Klubmesterskab Pistol .22
Klubmesterskab Pistol sekund .22
Juleafslutning

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Søndag den 8/10
Tirsdag den 10/10
Tirsdag den 12/12

Geværterræn Vigersted
VÅBENEFTERSYN: GEVÆRER kl. 18-20
Juleafslutning

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
Fr+Sø den 29/9 + 1/10 DM gevær 50-200-300m senior i Vingsted
Tirsdag den 10/10
VÅBENEFTERSYN: GEVÆRER kl. 18-20
Tirsdag den 12/12
Juleafslutning
Vil du skyde på Hanebjerg så kan jeg træffes på 23 71 70 47. Ring helst dagen
før. MVH Michael Prætorius

Se mere på www.skyttelaugetlyngby.dk eller
Facebook/Skyttelauget Kgs. Lyngby.
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Side 5

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/SKV våbenregistrering.
Der er mødepligt, og vi afholder det over to dage:
Tirsdag d. 10. oktober Geværer
Tirsdag d. 24. oktober Pistoler
Begge dage fra kl. 18:00-20:00 på skydebanerne i Lyngby.
Bemærk, at vi afholder det på den højre bane, og der vil ikke
være mulighed for at benytte
denne bane på disse to aftener
før efter kl. 20:30.
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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Side 6

Lyngby Idrætsby indviet
Lørdag den 26. august blev hele
idrætsbyen indviet med borgmesteren i spidsen. Hun fortalte på en
fin planche om alle de tiltag, som
de sidste 4-5 år er blevet bygget på
stadion. Der er tale om renovering
af svømmehal, nyt atletikanlæg,
superliga stadion, ekstra kunstgræsplæne, ny multihal, ny styrkeog vægttræningslokale og så selvfølgelig vores fantastiske skydebane. Alt det har kostet omkring 134
mill. kr.
Borgmester, Sofia Osmani prøvede
også at skyde med gevær hos os,
ligesom de andre foreninger, som
har ”hjemmebane” i Idrætsbyen,
havde vi også ”åbent hus”, så borgerne kunne se hvad, der findes i
Lyngby Idrætsby.

Så bliver snoren klippet.

Pistolterræn Jægerspris
3. september 2017
En solskinsdag i skydeterrænet.
Det store skydeterræn i Jægerspris
viste sig fra sin bedste side, da 12
skytter fra Skyttelauget Kgs. Lyngby var mødt op til terrænskydning
en solskinsfyldt søndag i september.
Det skulle vise sig at være en
udfordrende og varieret terrænbane, der var sat op til dagen. Det
skyldtes ikke mindst, at 2 af de 7
baner var opsat og bemandet af de
ivrige skytter fra Kgs. Lyngby.
Resultatmæssigt blev det en lidt
blandet affære. Vi kan konstatere,
at når det kommer til kaliber.22,
kan Lyngby skytterne godt være
med i feltet og der blev præsteret
flere gode placeringer. Pavel blev
nr. 2 i pistol cal. .22 klasse 2. og
hvis jeg har forstået point systemet
rigtigt (det er nu langt fra sikkert),
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ville hans resultat på 50/22, har
sikret en placering som nummer 6
i klasse 1. Det må siges at være
godt gået. I klasse 3. kunne jeg selv
notere en 2. plads, hvilket jeg kun
kan være yderst tilfreds med, da
det kun er anden gang, jeg deltager
i et terrænskydningsarrangement.
Generelt blev der fra klubben præsenteret flere gode resultater i cal.
22 disciplinen.

Resultaterne i den grove afdeling
var noget mere varieret, men vi kan
konstatere at der i hvert fald er en
skarpskytte i Lyngbyklubben. Pavel
viste på kyndig vis hvordan, der
skal skydes med 9mm. Med en
placering som nr. 1 i klassen Grovvåben - GPA - Klasse GPA, er
det bare at sige tillykke og godt
gået. Den næstbedste Lyngby skytte var Benjamin Thaulow der fik en
godkendt placering som nr. 29.
Derefter skal vi et pænt stykke ned
ad listen, før vi finder den næste
Lyngby skytte. Min egne placering
er der ikke meget at skrive (nr. 57)
hjem om, men det må nok mest

Side 7
tilskrives et sidste øjebliks kaliber
skift, væk fra den trygge 9mm, over
til en stor kanon i form af en cal.
45. Som det skal siges, kun tidligere har været testet en gang på
den hjemlige skydebane. Pistol
skiftet kan muligvis også har haft
indflydelse på Henrik B.’s resultat
(nr.56), da han måtte lægge øre til
de brag, der kom fra .45eren, han
var så uheldig at stå ved siden af
mig.
Alt i alt var det en fantastisk dag,
dejligt vejr og masser af godt humør. Et professionelt arrange–
ment, der blev afviklet under gode
og sikre forhold og så er det altid
godt at slutte dagen med en god
flæskestegssandwich og en kold
sodavand.

Tak til arrangørerne og mine medskytter fra Lyngby.
Michael D. Jensen
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Side 8

Juleafslutning
Vi holder juleafslutning tirsdag d. 12. december kl. 18:00
på skydebanen.
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
eller på skydebanen senest d. 1.
december.

