Nr. 4. oktober kvartal 2020

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Ny Danmarksmester fra SKL!
Læs mere om
Kitty Obel’s sejr
på side 7.

Ny holdtræning
Nye teknikkerà
Flere niveauer
Læs side 3.
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Bestyrelsen
Formand og geværterræn:
John Mortensen
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
* mail@sogmprivat.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. 1/2021 er
torsdag den 17. december 2020.

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
Vores vintersæson startede meget
afdæmpet pga. Covid-19, alle skytterne var meget opmærksomme på
den udmelding, som bestyrelsen
lagde på hjemmesiden før starten d.
11. august. Der må kun være 20
personer i opholdslokalet og alle
skal have plastikhandsker på ved
benyttelse af foreningsvåben, der
skal afsprittes på alle flader. Jeg vil
gerne opfordre til, at alle tager hensyn til hinanden, og hvis du har de
mindste symptomer – bliv hjemme.
Der er mulighed for at benytte alle
baner, men kun hver anden stol i
opholdslokalet. Dvs. ingen længerevarende hyggesnak og stimlen sammen om våben mm.
Vi har fået mulighed for at benytte
banerne tirsdage-torsdage-fredage
fra 9-22, men der er kun officielt
åbent om tirsdagen fra kl. 18-22,
hvor der er salg af ammunition, udlån af våben og instruktører til rådighed. Der er som altid, stadig en
forpligtigelse til at rydde op efter sig
selv og altid forlade lokalerne pæne
og ryddelige.
Der er desværre rigtig mange stævner, som er blevet aflyst, men vi vil
gerne ønske Kitty Obel tillykke med
DM-guld i Dame sportspistol – se
andet sted. Det blev også til en DMsølvmedalje til Søren Tolstrup, der
deltog på Nordsjællands hold i geværterræn.
John
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Divisionsskydning 2020/21
Vi har i denne sæson tilmelding af
skytter nok til to .22 hold og et enkelt
lufthold.
Luft division afvikles udelukkende som
hjemmebane konkurrence, hvor 6 resultater sendes ind over vinteren. Cal
.22 divisionen afvikles i efteråret ligeledes med hjemmebane skydninger, og
så tages der bestik af situationen senere, hvor det vurderes hvorvidt forårsskydningerne skal afvikles hjemme
eller ude.

Side 3
Ved den efterfølgende opvarmning,
hvor man, hver især, præsterer i forhold til formkurve og benrads tilstand,
blander varmen sig med de velkendte
discorytmer. De ”simple” krydsbevægelser, der driller koordinationen, får
også opvarmet hjernen.
Sikkerheden skal være i top, så en
grundig gennemgang af sikret våben,
korrekt måde at bære våbnet samt
banekommandørens kontrol af våbnet,
inden man forlader standpladsen, er
en naturlig del af træningen.

Cal .22 holdene har lidt flere skytter
end, der skal bruges på to hold, så vi
vil som vanligt rotere lidt med skytterne på andetholdet.
Jakob Vels

Holdtræning for begyndere
og for øvede
Så blev holdtræningen skudt i gang
igen. Udvalgte tirsdage for begyndere
og udvalgte mandage for øvede (se i øvrigt kalenderen her på hjemmesiden).
Ligesom sidste sæson, er det Bjarne
der står for undervisningen, med god
støtte fra bl.a. Jakob. I den hyggelige
atmosfære bliver vi – med tidssvarende
disco–musik – indført i træningens
mange facetter.
Da holdtræningen starter med en udførlig planche over aftenens forløb, har
vi fra starten de trygge rammer, der
danner grund for fordybelse i skydningens fine kunst.
Efter en kort introduktion af alle tilstedeværende, beskriver Bjarne fint
forskellen på skydning og træning, så
flere af os må erkende, at vi jo nok
mest har skudt og mindre trænet.

Første øverunde berørte emnerne:
Greb og stilling greb, stilling. Korrekt
greb for såvel enkelthåndsgreb såvel
som tohåndsgreb blev grundigt gennemgået fra håndflade til fingerspids.
Derefter blev skyttens stilling gennemgået punkt for punkt, så stort set alle
fik en øjenåbner om, hvor meget indflydelse teknikken faktisk har på skuddets træfsikkerhed.
Til slut lærte vi lige, hvor påvirket vi er
af den danske jantelov. Efter noget besvær, lykkedes det dog os alle, hver
især at komme med tre ting, der lykkedes for os til dagens træning.
Tak til trænerne og SKL for et godt og
givende initiativ
Peter Anderskov Jensen
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Side 4

Skydekalender
Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius)
Torsdag d. 15/10
Tirsdag d. 20/10
Torsdag d. 15/10
Tirsdag d. 20/10

Våbeneftersyn
Våbeneftersyn
Våbeneftersyn
Våbeneftersyn

kl.
kl.
kl.
kl.

16-19
17-19
16-19
17-19

læs
læs
læs
læs

mere
mere
mere
mere

side
side
side
side

5
5
5
5

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech)
Tirsdag d. 13/10
Torsdag d. 15/10
Lørdag d. 17/10
Mandag d. 19/10
Tirsdag d. 20/10
Tirsdag d. 27/10
Tirsdag d. 3/11
Søndag d. 8/11
Tirsdag d. 10/11
Mandag d. 16/11
Tirsdag d. 17/11
Tirsdag d. 24/11
Tirsdag d. 1/12
Tirsdag d. 1/12
Tirsdag d. 15/12

Pistol holdtræning 2 grund
Våbeneftersyn kl. 16-19 læs mere side 5
Luft division hjemmebane
Pistol holdtræning 2 øvede
Våbeneftersyn kl. 17-19 læs mere side 5
.22 division hjemmebane
Intro af nye skytter
Intro af nye skytter
.22 division hjemmebane
Pistol holdtræning 3 øvede
Pistol holdtræning 3 grund
.22 division hjemmebane
Luft division hjemmebane
Klubmesterskab pistol Sekund
Juleafslutning kl. 18.00

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen)
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

d.
d.
d.
d.

10/10
14/11
12/12
16/1

Geværterræn
Geværterræn
Geværterræn
Geværterræn

Kalvebod
Kalvebod
Kalvebod
Kalvebod

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius)
Torsdag d. 15/10
Tirsdag d. 20/10

Våbeneftersyn kl. 16-19 læs mere side 5
Våbeneftersyn kl. 17-19 læs mere side 5
Følg med på nettet samt vores hjemmeside
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

Torsdag den
15. oktober fra kl. 16-19

Tirsdag den
20. oktober fra kl. 17-19

Så er det igen tid til, at vi skal have kontrolleret alle våben. I år bliver det kun
kontrol om våben og tilladelse stemmer overens med foreningens våbenliste.
Der bliver IKKE kontrolleret funktionalitet.
Vi henstiller til ,at alle spreder sig ved fremmøde og overholder vores
”Covid regler”.
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.

Geværterræn Kalvebod
Kjøbenhavns Skytteforening håber,
at der ikke kommer yderligere
restriktioner og satser på at afvikle
gevær terræn på Kalvebod på følgende lørdage:
2020 - 10. okt., 14. nov. og 12. dec.
2021 - 16. jan., 13. feb. og 13. mar.

En weekend i
terrænskydningens tegn
Da der ikke har været udbudt ret
mange terrænstævner i år, var det
naturligt, at der skulle deltages i alle dem, som trods situation blev til
noget. Dette betød, at weekenden
den 5.-6. september kunne byde på

hele tre stævner, to pistolterræn og
et geværterræn.
Klintholm (Pistolterræn):
Det begyndte med Klintholm pistolterræn d. 5/9 på Fyn, hvor SKL
samlet set stillede med fire skytter.
Klintholm er normalt kendt for at
være en af de nemmere terrænbaner, da deres banegodkendelse er
ret begrænset mht. afstande og muligheder. I år havde de derimod fået
lavet en rigtig god og udfordrende
bane, der var mange små skiver og
der var både dynamiske mål samt
mål med ringinddeling.
Resultat var for mit vedkommende
rigtig godt, og jeg kunne notere mig
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for Guld i både TP2 og Grovrevolver
klasserne samt Bronze på Grovfri.
Vejret var egentligt ganske godt,
hvis man altså ikke lige blev fanget
af nogle af de små, men ret kraftige
regnbyger, der kom og hilste på i løbet af dagen, men sådan er det jo at
skyde udendørs.
Efter Klintholm kørte folk hvert til
sit, nogle skulle direkte videre til
DM i Unionen og andre skulle hjem.
Jeg kørte selv videre til Karup for at
overnatte og være klar til DM i
geværterræn næste morgen kl. 8.
Karup (geværterræn):
Hvis man som jeg ikke har skudt
geværterræn før, så bliver man rimelig overrasket over, hvor teknisk
det er i forhold til pistolterræn. Jeg
havde på forhånd indskudt klubbens Sauer til 200m, og John havde
sendt mig nogle kliktabeller, så der
kunne korrigeres for afstand og
vind. I teorien var det også fint, men
da det var et DM, blev alt kørt efter
faste procedurer, hvilket betød at
jeg kun havde to minutter fra jeg
kommer frem til skydelinen og kunne se skiverne, til skydningen begyndte. I de to minutter skulle jeg
altså nå at: indtage skydestilling,
lade, finde målene, bedømme afstanden, bedømme vindens styrke
og dens vinkel på kuglebanen, slå
op i tabellerne og klikke herefter.
Når de to minutter var gået, blev der
råbt: ”jeg melder klar om 12 sekunder fra nu”, ikke noget med: ”Er der
skytter som ikke er klar?” som jeg
ellers er vant til på pistol; nej
skydningen starter bare og så har
man bare at være klar…. Udfordrende men rigtig sjovt.

Side 6
Det skal siges, at jeg var så heldig at
komme på hold med nogle af de
bedste senior skytter fra Nordsjælland, som kunne hjælpe med meget
af det tekniske som ballistik og afstandsbedømmelse, således havde
jeg bare en lille chance for at ramme
nogle af skiverne.
Da jeg var færdig omkring kl. 14,
kørte jeg videre til Ulfborg for at nå
et pistolterrænstævne mere, inden
de lukkede.
Ulfborg (pistolterræn):
Jeg havde aldrig været i Ulfborg før
men havde hørt, det skulle være et
af de bedste skyttecentre i Danmark, og det vil jeg gerne medgive.
Med ca. 370 km til København ligger
det dog et godt stykke væk, men der
er faktisk mulighed for overnatning
på centeret, enten på værelse eller i
hytter, hvilket helt klart er noget,
som skal overvejes næste gang.
Selve stævnet var designet med
mange mål på mellem 60 og 110
meter og jeg kunne konstatere at
min hjemmeladet ammunition til
revolveren kæmpede for at komme
helt derud, hvilket betød jeg måtte
tage et par mis. Alligevel lykkedes
det at vinde bronze på revolver og
sølv på TP2.
Grundet tidspresset blev det kun til
de to skydninger, men det gjorde nu
ikke så meget, på dette tidspunkt
var jeg godt brugt og havde stadig
en køretur på 4 timer før jeg var
hjemme.
Alt i alt en lang god weekend med
masser af skud og mindes skydetasken var meget lettere at bære op i
lejligheden, da jeg endelig kom
hjem.
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David ved den sidste station på
Klintholm:

Kenneth Lagoni

DM 25 m
Så fik SKL endnu en Danmarks
mester i pistol. I weekenden d. 5.-6.
september blev der afholdt DM 25m
og 50m pistol under Dansk Skytte
Union, og efter en nervepirrende
finale, løb Kitty Obel med titlen som
Danmarksmester i Sportspistol.
Det var Kittys debut ved DM i
sportspistol, og jeg tror ikke Kitty
bliver fornærmet, hvis jeg siger at
det var en overraskelse. Kitty
kæmpede i den indledende runde,
og kvalificerede sig som nummer 6,
med en score på 504, hvilket er
noget under det sædvanlige niveau.
I finalen derimod var det Kitty, som
bedst kunne holde hovedet koldt, og
derved løbe med guldet.
I dette års finale deltog 7 atleter, så
der var først eliminering efter 5.
runde. Kitty missede i de 2 første
runder, men skød flotte 2 og 3 i
henholdsvis 3. og 4. runde. Finalen
blev vundet med en score på 10
point, det var 1. point over nr. 2, så
der var spænding til det sidste. Du
kan se resultatet af hele DM på
Dansk Skytteunions Hjemmeside.

Side 7
Et kæmpe tillykke til vores nykårede Danmarksmester Kitty!
For dem af jer, som ikke er bekendt
med Sportspistol, er her en kort
beskrivelse:
Hver skytte skyder 60 gældende
skud, i den indledende skydning,
fordelt på 6 (5 skuds) serier præcision 25m på 5 minutter hver, Samt
6 (5 skuds) serie duel 7/3 sekunder.
Sportspistol skydes med enhåndsfatning og med udgangspunkt i max
45 grader. Skiverne er de samme
som vi kender fra DGI´s grov/fin
pistol 25m.
De bedste 8 atleter kvalificerer sig til
finalen, hvor scoren nulstilles, og
der skydes kun duel i finalen. Kun
score på 10,2 eller over, og hvert
træf på eller over 10,2 tæller som 1
point. Der skydes 4 indledende
serier, og derefter skydes en serie ad
gangen, hvor den lavest rangerende
skytte elimineres, til en vinder er
fundet. Ved pointlighed skyder der
omskydning, mellem de pågældende skytter, indtil placering er
fundet, så der bliver skudt mange
gældende skud.
Håber at se flere
SKL-skytter til
DM i DSU-regi
fremover.
Hilsen en stolt
træner og
husbond.
Bjarne Obel
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Side 8

Juleafslutning
Vi holder MÅSKE afslutning på skydebanerne
Se nærmere opslag på banen op mod den 1.
december. Om covid 19 og restriktionerne vil –
så holder vi juleafslutning
Tirsdag d. 15. 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. 10. december.

