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EM Bronze til David ved EM i IPSC
Både Pavel og
David deltog ved
EM i IPSC, og det
lykkedes David at
vinde bronze for
hold.

Våbeneftersyn!!
Gevær den 22. oktober
Pistol den 29. oktober
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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. 1/2020 er
søndag den 15. december 2019.

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 rigtig fint i gang med
vintersæsonen på stadion. Der er
kommet mange nye skytter efter vores intro aftener i september måned.
Det er blevet til +11 nye medlemmer, og I skal have et stort – velkommen.
I løbet af sommeren har SKL skytter
markeret sig rigtig flot med gode
resultater: der har været deltagelse
til EM i IPSC ved David og Pavel, og
her kom der en bronzemedalje i
hus, da David var med på holdet.
Ved DM i terræn vandt undertegnede guld som deltager på DGI Nordsjællands seniorhold, det blev også
til en sølvmedalje til holdet og en
bronze individuelt.
Ved DM i præmievåben, der blev
afviklet i Vingsted, vandt Jeannette
bronze på 50 meter med en meget
lille margien til en anden plads.
John

DM i gevær terræn
DM blev i år afholdt i Jægerspris
skydeterræn både for pistol- og geværskytter. Fra SKL deltog to geværskytter og tre pistolskytter. Det
kan man ikke sige er særlig godt,
når der især er så mange aktive pistolskytter.
På geværsiden var der til gengæld
flotte resultater til formanden, som
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deltog på DGI Nordsjællands seniorhold. Banen indeholdt 7 stationer
med skiver på afstande fra 84 til
483 meter. Skydningen blev afviklet
i strålende solskin og 25 grader, så
det var en varm omgang. Holdet,
som vandt guld og dermed Danmarksmestre med 130 point, bestod
af Stig Munkholm fra Ramløse, Ole
Østrup og Bjørn Nielsen fra Helsinge og John Mortensen fra SKL.
John sikrede sig også en bronzemedalje individuelt med 35 point.
Holdet skød også sekund, hvor de to
bedste talte med, og her blev det til
en sølvmedalje til Stig og John.
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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. Det er et
krav fra DGI/SKV våbenregistrering.
Tirsdag d. 22. oktober Geværer
Tirsdag d. 29. oktober Pistoler
Begge dage fra kl. 17:00-19:30
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 kl. 20:00.
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.
John Mortensen

HJÆLP – vi afholder DGI
Nordsjællandsmesterskaber
Vi er igen blevet forespurgt om at afholde Nordsjællandsmesterskabet for
både .22 pistol og på luft og .22 gevær.
Det kræver mange hjælpere på banerne, til kaffebrygning og bag disken. Jeg
vil meget gerne have lidt tilkendegivelser, om I kan give en hånd.
Datoer bliver for pistol og finale i division torsdag den 27. og lørdag den 29.
februar 2020.
Gevær skal afvikles torsdag den 5., lørdag den 7. og søndag den 8. marts
2020.
John

Skytten nr. 4. oktober kvartal 2019

Side 4

Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Tirsdag den 1/10
Tirsdag den 8/10
Tirsdag den 15/10
Tirsdag den 22/10
Tirsdag den 10/12

Klubmesterskab .22 gevær
Våbeneftersyn geværer kl. 17:00-19:30
Juleafslutning kl. 18:00 - se bagsiden

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Tirsdag den 1/10
Fr-Sø den 4-6/10
Tirsdag den 8/10
Lørdag den 12/10
Tirsdag den 15/10
Lørdag den 26/10
Tirsdag den 29/10
Tirsdag den 5/11
Tirsdag den 11/11
Tirsdag den 3/12
Tirsdag den 10/12

Klubmesterskab .22 pistol
”Dansktræffet” i Lönsboda i Sverige
Klubmesterskab .22 pistol
Tubæk pistol terræn
Klubmesterskab .22 pistol
NTS pistol terræn Hanebjerg
Våbeneftersyn pistoler kl. 17:00-19:30
1. del af instruktion for nye kl. 19:00
2. del af instruktion for nye kl. 19:00
Klubmesterskab sekund pistol
Juleafslutning kl. 18:00 - se bagsiden

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Lørdag den 12/10
Lørdag den 9/11
Tirsdag den 10/12
Lørdag den 14/12

Gevær terræn Kalvebod
Gevær terræn Kalvebod
Juleafslutning kl. 18:00 - se bagsiden
Gevær terræn Kalvebod

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
Tirsdag den 10/12
Juleafslutning kl. 18:00 – se bagsiden
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.

HUSK våbeneftersyn
– hvis du vil beholde dit våben!

Skytten nr. 4. oktober kvartal 2019

Præmievåben 50m riffel
2019
Jeg var så heldig at blive udtaget til
præmievåben på 50m, som blev afholdt i Vingsted den 15. september
2019. Til jer der ikke ved, hvad præmievåben går ud på, kommer lidt informationer her.
Man kan være med i præmievåben,
hvis man er mellem 18 og 25 år. Der er
præmievåben både på 15m indendørs,
hvor man skyder med luftriffel og 50m
udendørs, hvor man skyder med kaliber 22. For at være med i præmievåben
skal man udtages, indendørs er det til
ø-stævne og udendørs er det Store
Skydedag man kan blive udtaget til.
Selve konkurrencen foregår, som følger. Der er en indledende runde, hvor
du trækker en tilfældig modstander, og
den bedste går videre. Semifinalen
foregår på samme måde, og her skyder
man 20 gældende skud i hver runde.
Du kan risikere at komme videre som
”bedste taber”, selvom du taber din
kamp.
I finalen skyder man et frit antal prøveskud på 4 minutter. Derefter skyder
man 5 skud på 4 minutter, og så har
man markering, og i finalen tæller man
decimalerne med. Efter de første 5
skud skydes der 5 skud, hvor man har
45 sek. pr. skud, hvor der er markering
efter hvert skud. Hvis der er lighed i
finalen, er der omskydning mellem de
personer, der står lige. Her skyder man
3 skud på 45 sek. pr. skud for at finde
en vinder.
Jeg vandt begge mine runder og kom
videre til finalen. Efter de 10 første
skud stod jeg lige mod en anden, og vi
skulle derfor i omskydning om 2.-3.
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pladsen. Her skulle vi så
skyde de 3 skud, og efter 2
skud stod vi helt lige, og
det var det sidste skud
der, afgjorde det, hvor jeg
blev slået med 0,3 point.
Det var en rigtig god og udfordrende finale, og jeg er
meget stolt af min præstation og min 3. plads. Især
fordi der er mange nerver
og nervøsitet når man er i
en finale.
Jeannette Frost

Tilmelding til
betalingsservice
Kassereren minder jer om, at I husker
at tilmelde kontingentbetalingen til
betalingsservice. Det letter os, når vi i
januar måned
skal opkræve
for 2020. I skal
oprette betalingen med
disse numre:
09446338
00001
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Geværterræn Kalvebod
Vinterterræn på Kalvebod afvikles på
de faste baner med afstande fra ca. 75
til 300 meter. Der er indskydning og
5-6 baner. Patronforbrug er ca. 42
stk.
Datoerne er: 12/10, 9/11, 14/12,
11/1-2020, 8/2-2020 og 14/3-2020.
Hvis du er interesseret i at deltage,
kan vi træne i våbenbetjening inden
og du kan låne langdistance rifler af
foreningen.

Supplement til skydelederprøven
Målgruppen er alle, der vil vide mere om
ansvarsområderne for skydelederen, banekommandøren og standpladshjælperen i foreninger, hvor der skydes med riffel og pistol.
Kurset findes på DIF’s portal Idrættens
E-læring, samme sted som skydelederprøven. Har du allerede oprettet en
bruger, f.eks. for at tage skydelederprøven, skal du logge ind med samme
bruernavn og mail.
Sådan gør du

John

Lån kun våben, hvis du har
en SKV6

Alle medlemmer (over 15 år) skal
godkendes for at låne foreningsvåben
Som led i bandepakken skal alle medlemmer, som IKKE har en SKV1 - SKV2 eller
SKV3, godkendes på blanket SKV6. Efter
den 1/7-2018 kan ingen får udleveret et
foreningsvåben hvis ikke man er godkendt.
Følgende oplysninger skal påføres
SKV6 blanket:
Foreningens navn: Skyttelauget Kgs.
Lyngby.
SKV nr.:
310
Postadresse:
Esberns alle 6a, 2860
Søborg
Formandens navn: John Mortensen
Læs mere HER
Blanket kan hentes HER
Den skal printes, udfyldes og sendes til
Politiet PAC via Borger.dk eller e-boks.dk
Vælg "Skriv ny post"
Vælg kategori
"Offentligemyndigheder/stat"
Vælg "Rigspolitiet"
Vælg "Administrative Centre"
Vælg "PAC våben og våbentilladelser
Opload underskrevet SKV6 eller send den
pr. brev

Gå ind på Idrættens E-læring ved at
trykke på dette link: www.ie.dif.dk
•

NY BRUGER? Tryk TILMELD bruger,
udfyld felterne og vælg skydning på
listen

•

ALLEREDE BRUGER? Log ind på siden
med dit brugernavn (Brugernavn =
E-mail) og din selvvalgte
adgangskode. Har du glemt din
kode, kan du få en ny.

•

Efter log ind: Vælg Webshop i toppen
og derefter Skydning fra menuen til
venstre

•

Vælg ”Skydeledelsen onlinekursus” –
God fornøjelse!

Supplement til onlineprøven
Det nye onlinekursus må ikke forveksles
med skydelederprøven, der skal bestås
for at virke som skydeleder fra 1. juli
2019. Onlinekurset kan med fordel tages
forud for onlineprøven eller som løbende
opsamling for frivillige med ansvaret for
sikkerheden i landets skytteforeninger.
Skydeledelsens onlinekursus har hverken prøve eller diplom, der er tale om en
nem og tilgængelig måde at få genop-
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frisket de vigtige sikkerhedsregler. Elæring er fleksibelt, du kan tage kurset
hjemme bag skærmen, når du har lyst
eller i klubhuset sammen med andre frivillige i din skytteforening. Kurset tager
cirka 20 minutter.

Et par hyggelige aftener i
godt selskab
Tirsdag den 20. og tirsdag d. 27. august blev der afholdt et kursus i terrænskydning, internt i SKL. Kurset var
skruet sammen af Bjarne Obel som også var underviser og instruktør
Den første kursusaften forløb med en
meget grundig gennemgang i SIKKERHED, og så lidt mere SIKKERHED.
Samt en meget grundig information i,
og gennemgang af de forskellige problemstillinger, der er forbundet med
denne form for skydning.
Den anden aften stod den på at få afprøvet det lærte i praksis. Hele det højre afsnit af vores baner var lavet om til
en simuleret udendørs terrænbane,
hvor vi fik lejlighed til at prøve kræfter
med disciplinen terrænskydning.
Det var et rigtigt fint kursus, hvor teori
og praktik smeltede sammen til et par
særdeles lærerige, og ikke mindst rigtig hyggelige og sjove aftener. Humøret
var højt, og der blev grinet og lavet sjov.
Når dette er sagt, skal det også nævnes, at det hele var gennemvædet af en
stor alvor. Igen med sikkerhed som
den altoverskyggende faktor. Blandt
deltagere på kurset var både øvede
gamle ”rotter”, som hjalp til med et
køligt overblik, igen med sikkerheden
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som den vigtigste faktor. Samt begyndere og alt derimellem.
Jeg selv havde fornøjelsen af at stifte
bekendtskab med denne disciplin for
første gang. Og jeg må erkende, at jeg
lige på den første aften, hvor vi havde
teori, syntes, at der blev lagt måske lige
lovlig meget vægt på at fortælle om, at
det ikke er acceptabelt at pege sit våben i alle mulige retninger. Det syntes
jeg jo godt, at jeg vidste i forvejen. Men
på den anden aften hvor det var praktik indså jeg dog, at det er YDERST
VIGTIGT at tænke på, når man står
der, og der ikke længere er et bord foran én, som hjælper med at overholde
sikkerhedskravene. Så står man pludselig dér i ”fri dressur” med ammu i
lommen og et våben, som man ikke
bare lige kan lægge fra sig på bordet
foran, i sin egen lille trygge ”bås”. Man
kan hurtigt komme til at fumle, når
sikkerhedspløk skal ud og i, og der
skal lades og aflades, og man kun er
udstyret med to hænder og de lommer,
der er i det tøj, man har på.
Bjarne er lidt af en ”sikkerhedsfanatiker”, som er den vigtigste egenskab i
vores form for sport. Hans myndige
røst hørtes ofte gjalde ud over forsamlingen med diverse rettelser og formaninger. ”Tak for det Bjarne”.
Til sidst en stor tak til Bjarne Obel, for
et fantastisk og meget professionelt
kursus, og også en stor tak til alle I
”gamle rotter”, som hjalp til med at gøre dette kursus til virkelighed. Endelig
en stor tak til SKL for et rigtig fint tiltag. Det må for mit vedkommende gerne blive gentaget 😊
Søren Elver
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Juleafslutning
Vi holder afslutning på skydebanerne
Tirsdag d. 10. 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 ellerøl.
Prisen for hele
arrangementet
er 150,- kr. for
medlemmer og
200,- kr. for ”ikke
medlemmer”.
Tilmelding på
skydebanen eller
til formanden inden
den 3. december
2019.

