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Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Våbeneftersyn
Så er det igen tid til, at vi skal have efterset alle vores våben af en
våbenkontrollant og samtidig gennemgået vores våbenlister. Det er et
krav fra DGI/SKV våbenregistrering.
Tirsdag d.
Tirsdag d.

23. oktober
30. oktober

Geværer
Pistoler

Begge dage fra kl. 17:30-20:00
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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Bestyrelsen
Formand og geværterræn:
John Mortensen
( 39 56 12 13
È40 41 66 58
* skyttelauget@sport.dk
Kasserer:
Povl Martens
È52 51 90 56
* povlmartens@gmail.com
Pistolterræn, næstformand:
Henrik Bech • ( 39 66 81 09
È29 69 30 12
* henrik.larsen@asterion-int.com
Gevær-, langdistanceskydning og
sekretær:
Michael Prætorius
È 23 71 70 47
* praetorius@webspeed.dk
Pistolskydning:
Jakob Vels
È 40 55 13 17
* jakobvels@gmail.com
Pistol Dynamiske skydninger:
Pavel Ibenforth
È23 71 83 94
* pavel.ibenforth@gmail.com
Redaktør af Skytten:
John Ingor
È 42 56 67 78
* skytten@ingor.com

Hjemmeside
www.skyttelaugetlyngby.dk

Bladet – Skytten
Medlemsblad for Skyttelauget
Kongens Lyngby udkommer 4
gange om året.
Deadline for nr. 1/2019 er
onsdag den 12. december 2018.

Side 2

På nettet kan du fremover finde

bladet via vores hjemmeside. Det
udkommer sidste uge af marts, juni,
september og december.

Formanden har ordet
Vi er kommet godt i gang med efterårssæsonen efter en lidt ”træg” start
i august måned. Vi har brugt sommeren til at tømme kuglefangskasser, male plinter og skovlet/suget
bly op fra banerne. Det er en stor
opgave at holde banen i den fine
stand, som vi ønsker, så jeg vil gerne bede om en bedre opbakning, når
der kaldes. Vi har udført arbejdet
sammen med de andre brugere en
hverdag, men det var stort set kun
pensionisterne/LTS og os, der deltog. Næste gang der kaldes bliver en
lørdag i håb om at flere vil tilmelde
sig.
Vi har bygget en ny disk og et stort
bord, hvor vi fremover vil sidde med
kassen, ammunition og våben. Alle
udlån af våben skal ske med fremvisning af medlemskort. Hvis du ikke har fået dit kort, så er det på høje
tid, at du kommer på banen.
Vore introkurser, som afholdes tre
gange om foråret og to om efteråret,
har stadig stor interesse. På september holdet var der 8 geværskytter og 6 pistolskytter (det blev så til
8 i sidste øjeblik). Vi byder de nye
velkommen. De mange nye kræver
stor opmærksomhed, og jeg vil bede
alle ”garvede” skytter om at give
gode råd til de nye.
John
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Frivillige søges!
Vi er blevet forespurgt, om vi kan stå
for DGI-Nordsjællandsmesterskab på
15 meter riffel. Det har vi selvfølgelig
sagt OK til. Der foretages ca. 275 skydninger, så det kræver, at vi har hjælpere nok. Vi skal have folk på banerne
samt bemanding til resultatformidling

Side 3
og betjening af Meyton. Tilmeldingen
til mesterskabet foregår igennem DGI’s
program: ”Skydetilmelding”
http://skydetilmelding.dgi.dk/
Det foregår 3 dage i februar 2019 torsdag d. 21., lørdag d. 23. og søndag
d. 24. Frivillige kan melde sig til formanden.

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

den
den
den
den
den
den

16/10
23/10
23/10
6/11
13/11
11/12

Sommerferie – ingen træning
Klubmesterskab 15m Gevær I
Klubmesterskab 15m Gevær II
Våbeneftersyn gevær kl. 17:30-20:00
1. del - Instruktion af nye skytter kl. 20:00
2. del - Instruktion af nye skytter kl. 20:00
Juleafslutning – se bagsiden

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Fr-Sø den 12-14/10
Lø-Sø den 13-14/10
Søndag den 21/10
Tirsdag den 30/10
Tirsdag den 6/11
Tirsdag den 13/11
Tirsdag den 20/11
Tirsdag den 27/11
Tirsdag den 4/12
Tirsdag den 11/12

Lönsboda
DM IPSC Kalvebod
Pistolterræn Igelsø
Våbeneftersyn pistol kl. 17:30-20:00
1. del - Instruktion af nye skytter kl. 20:00
2. del - Instruktion af nye skytter kl. 20:00
Klubmesterskab 15m Pistol I
Klubmesterskab 15m Pistol II
Klubmesterskab pistol/sekund
Juleafslutning – se bagsiden

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Lørdag den 27/10,
17/11 og 8/12

Vinterterrænskydning på Københavns
Skyttecenter. Mere information på

www.skyd.dk/joomla/index.php/kalender/1717.html

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
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 4

Vi holder afslutning på skydebanerne
Tirsdag d. 11. december kl. 18:00
Vi starter med forskellige skyde- og
udfordringskonkurrencer. Alle kan være
med og vise sine evner.
Vi skal selvfølgelig også hygge os med
lidt julemad og en vand/øl.
Prisen for hele arrangementet er 150,kr. for medlemmer og 200,- kr. for ”ikke
medlemmer”.
Tilmelding på skydebanen eller til
formanden inden d. 1. december.

