
 

 

  

Masser af medaljer til SKL. 
Men vi har også andre stjerner! 
 
 
 
 
 
De der hjælper med at 
klargøre vores baner, er  
de mere ukendte stjerner! 
Så velkommen på forsiden 
og TAK! 
 
De andre stjerner finder I  
på side 5 og 6. 

       Nr. 4. oktober kvartal 2021 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 
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Bestyrelsen 
 
Formand og geværterræn: 
 John Mortensen 40 41 66 58  
 * skyttelauget@sport.dk  
Kasserer: 
 Povl Martens 52 51 90 56 
 * povlmartens@gmail.com 
 
Pistolterræn, næstformand: 
 Henrik Bech 29 69 30 12  
 * henrik.larsen@asterion-int.com 
Pistolskydning: 
 Jakob Vels 40 55 13 17 
 * jakobvels@gmail.com   
Pistol Dynamiske skydninger: 
  Pavel Ibenforth 23 71 83 94  
  * pavel.ibenforth@gmail.com 
 
Gevær-, langdistanceskydning og 
sekretær: 
 Michael Prætorius 23 71 70 47 
 * mail@sogmprivat.dk 
 
Redaktør af Skytten: 
 John Ingor 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. 1/2022 er 
torsdag den 16. december 2021.  
 
Du finder bladet på nettet via 
vores hjemmeside. Det udkommer 
sidste uge af marts, juni, september 
og december. 
 

Formanden har ordet 
 

Efter at banerne har været åbne for 
træning hver tirsdag gennem hele 
sommeren, er der nu kommet rigtig 
gang i den. Vi har haft mange, der ger-
ne ville deltage i vores intro-skydninger 
for nye medlemmer, men pga. af re-
striktioner har der først nu været mu-
lighed for at afvikle den store ”pukkel” 
af tilmeldte. Vi har afviklet to hold både 
på pistol og på riffel, og vi kan allerede 
se, at interessen for at deltage på no-
vember hold er stor, og at vi derfor må 
lukke for flere tilmeldinger. Næste 
gang vi afholder intro er til januar 
2022. Så mange nye skytter kræver og-
så mange instruktører, ikke bare de to 
første gange, men også efterfølgende. 
Jeg vil opfordre vores ”garvede” skytter 
til at hjælpe med, så alle vores nye 
medlemmer kan få en god og sikker 
oplevelse. 
 
Vi har d. 2. september fået vores baner 
i tip-top stand med deltagelse og stor 
hjælp fra mange af vores skytter. Det 
er dejligt, at I bakker op, - vi kan altid 
bruge flere, da de andre foreninger, 
som benytter banen, ikke møder så tal-
stærkt op. Tak for indsatserne. 
 
Vi har også afholdt et fødselsdagsar-
rangement og to firma events med yd-
erst positive tilkendegivelser fra dem, 
der deltog. Det kræver igen en hånd-
fuld instruktører og hjælpere, stor tak 
til dem, der deltog – det giver god 
indtægt i klubkassen. 
 
Vi har indkøbt en ultralyd renser og en 
kompressor, som alle er velkomne til at 
benytte. 
 
Jeg skal også ønske alle de dygtige 
skytter tillykke med medaljer fra div. 
stævner. 

John Mortensen 
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Pistolstævne i Skyttelauget Kgs. Lyngby 

Lørdag d. 13/11 Kl. 8:00 - 18:00 
Lundtoftevej 53A, 2800 Lyngby 

Venstre bane – 10x15m 

DGI 15m .22 standardpistol/modificeret, samt 4,5mm luft. 

Indskud 80 kr. pr. skydning betales ved indskrivning, kun kontant eller 
MobilePay. 

Book baner på https://skydetilmelding.dgi.dk/Tournament/Info/39796 
eller mød op på dagen. Sidste tilmelding 10. november. 

Resultater indberettes. Præmier eftersendes. 
 

Højre bane – Funshoot på 2 x faldmålsanlæg.  

Ingen tilmelding nødvendig, billetter købes på dagen for 15 kr. pr. 
skydning. 

Hver skydning er 3 forsøg i en kaliber med fri opladning i magasiner. 

Alle lovlige kalibre rundnæset (ikke wad, semi, flat, hollow m.v.) 

Vi opdeler i kategorier .22, .22Fri, GP, GPA, GR, Grovfri 

Du kan skyde lige så mange runder, du lyster, ingen indberetning, 
præmier eftersendes.  
 

Det praktiske  

Drikkevarer og ammunition sælges på dagen. 

Find vej: Ind ved svømmehallen og til venstre, følg skiltene. 

Kontakt: formand@skyttelaugetlyngby.dk eller Jakob på 40551317. 

Vi glæder os til at se jer, nu der er gang i skydningen igen. 
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 
Torsdag d. 28/10 Våbeneftersyn kl. 18-21 
Tirsdag d. 2/11 Instruktion 1. del, nye skytter kl. 19:00 
Torsdag d. 4/11 Våbeneftersyn kl. 18-21 
Tirsdag d. 9/11 Instruktion 2. del, nye skytter kl. 19:00 
Tirsdag d. 14/12 Juleafslutning **Husk tilmelding** 
Tirsdag d. 21/12 Sidste klubaften 2021 
Tirsdag d. 4/1-22 Instruktion 1. del, nye skytter kl. 19:00 
Tirsdag d. 11/1-22 Instruktion 2. del, nye skytter kl. 19:00 

 

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech) 
Tirsdag d. 5/10 Klubmesterskab Grovpistol 
Fr-Sø d. 8-10/10 Lönsboda Dag och Natt skydning 
Tirsdag d. 12/10 Klubmesterskab Grovpistol 
Tirsdag d. 19/10 Klubmesterskab Grovpistol 
Søndag d. 24/10 Terrænpistol Igelsø 
Mandag d. 25/10 Holdtræning 2 
Torsdag d. 28/10 Våbeneftersyn kl. 18-21 
Tirsdag d. 2/11 Holdtræning 2 
Tirsdag d. 2/11 Instruktion 1. del, nye skytter kl. 19:00 
Torsdag d. 4/11 Våbeneftersyn kl. 18-21 
Tirsdag d. 9/11 Instruktion 2. del, nye skytter kl. 19:00 
Lørdag d. 13/11 Pistolstævne i Lyngby 
Tirsdag d. 30/11 Holdtræning 3 
Mandag d. 6/12 Holdtræning 3 
Tirsdag d. 7/12 Klubmesterskab Sekundskydning 
Tirsdag d. 14/12 Juleafslutning **Husk tilmelding** 
Tirsdag d. 21/12 Sidste klubaften 2021 
Tirsdag d. 4/1-22 Instruktion 1. del, nye skytter kl. 19:00 
Tirsdag d. 11/1-22 Instruktion 2. del, nye skytter kl. 19:00 

 

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen) 
Søndag d. 3/10 DM Gevær terræn Ulfborg 
Lø 9/10, 13/11, 11/12 Geværterræn på Kalvebod, se også side 5 
Torsdag 28/10 + 4/11 Våbeneftersyn kl. 18-21 
Tirsdag d. 14/12 Juleafslutning **Husk tilmelding** 

 

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius) 
Torsdag 28/10 + 4/11 Våbeneftersyn kl. 18-21 
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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Våbeneftersyn 
Det årlige våbeneftersyn afholdes på 
skydebanerne 
 

Torsdag d. 28/10 og 
torsdag d. 4/11. 
kl. 18-21 begge dage. 

 
Alle med egne våben SKAL møde op og 
fremvise rengjorte våben og SKV kort. 
Der er et krav, at alle møder frem til 
eftersyn og jeg skal endnu engang min-
de om, at hvis man vil bibeholde sin 
pistol, så SKAL man være aktiv skyd-
ende. Vi har haft visse udfordringer 
pga. nedlukning i foråret, men der har 
været mulighed for at skyde hele som-
meren, og vi er pt. oppe i fuldt gear. Vi 
bliver nødt til at stramme op på disse 
regler, og jeg vil bede dem, som har 
”dårlig samvittighed” om at overveje, 
om de stadig vil have våbentilladelse. 
Vi vil kun have skytter med egen pistol, 
der er aktivt skydende. 

John 
 
Nordsjællandsmesterskab 
på Hanebjerg 
 
Årets Nordsjællandsmesterskab blev 
afholdt to-lø-sø d. 19., 21.-22. august 
og jeg må desværre konstatere at til-
slutningen fra SKL var minimal. Der 
var tre skytter, der deltog!!!! 
 
På 50 m var Jeannette deltager i åben 
klasse, og det blev til 196/193 point, 
og det var desværre lidt under den tid-
ligere standard. 
 
På 200m var John den eneste deltager 
i ST3. og det blev til 128/132 point, det 
rakte dog til en 2. plads og det var, 
hvad formanden kunne byde ind med. 

På pistol deltog Anja og det var yderst 
positivt med flotte resultater og et 
Nordsjællandsmesterskab. I std. 2H1 
blev det 519 og på Finpistol 2H1 blev 
det 379 og dermed Nordsjællands-
mester. 
Jeg håber, at vi næste år kan stille med 
væsentlig flere fra SKL, når vi ser, hvor 
mange aktive pistolskytter vi har, så 
burde det også være muligt at få jer 
afsted til nogle flere konkurrencer. 

John 

 
John på 200 meter 
 
Geværterræn Kalvebod 
 
Kjøbenhavns Skytteforening indbyder 
til vinterterræn på KSC på neden-
stående datoer: 9. okt.  -  13. nov.  -  
11. dec. og i 2022:  15. jan.  – 12. feb.   
-  12. mar. 
Der skydes med langdistance i stilling-
er/liggende/senior, og for jægere er 
der også en kikkert klasse. 
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DM-efterår 2021 
 

Sommersæsonen går på hæld, og i 
skrivende stund er afvikling af DM'er-
ne næsten færdigt. SKLs medlemmer 
har gjort sig bemærkede i år i meget 
forskellige discipliner.  

 
Pavel blev danmarksmester i IPSC Pro-
duction.  
 

 

 
Kitty scorede sølv i sportspistol, og 
bronze i terrænpistol.  
 

 
Henrik sølv i Cowboy Action. (læs mere 
på næste side) 
 

 
Sidst men ikke mindst tog Kenneth og 
David hårdt fat ved DM i tjenestepistol, 
og tog tilsammen 5 sølv og 3 bronze-
medaljer med hjem. Der udestår et par 
konkurrencer endnu, så det bliver 
spændende om der bliver mere at rap-
portere om. 
 
Vi kan endnu en gang kun anbefale 
medlemmerne at komme ud og få 
skudt konkurrencer. Der er noget for 
enhver smag, der er stævner og mes-
terskaber hele året igennem, og der er 
ikke kvalifikation for at deltage. 
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Westernskydning 
 

Disciplinen “Westernskydning”, som i 
USA også er kendt under navnet ”Cow-
boy Action Shooting”, er en unik og 
dynamisk skydesport, hvor deltagerne 
konkurrerer med den type våben, der 
blev brugt i perioden kaldet ”The Wild 
West” (fra ca. år 1850 til 1890’erne).  
Der skydes med single action revolve-
re, lever eller pump action rifler, dob-
beltløbede, pump (model 1897) og lever 
action (model 1883) haglgeværer. 
 
Hver skytte har et western navn eller 
”alias”, som de selv vælger, og skyd-
ningen foregår i tidstypisk påklæd-
ning. 
 

  
 
Nogle går ”all in” og vælger et komplet 
autentisk outfit, hvor andre nøjes med 
cowboy støvler, blue jeans og en cow-
boy hat. Deltagerne skal på tid skyde 
sig igennem et ”stage”, som er kon-
strueret og inspireret af The Wild West. 
Hvert stage er sat forskelligt op med 
stålplader i forskellige former, brugt 
som mål, der giver en klar og høj 
”klang”, når de bliver ramt af projek-
tiler. 
 
Som regel skal en deltager skifte mel-
lem flere forskellige stillinger under 
skydningen, hvilket er med til at gøre 
sporten helt anderledes fra de gængse 

skydediscipliner Sikkerhed er selvføl-
gelig højeste prioritet på banen. Under 
hele skydningen er skydebriller påbudt 
sammen med godkendt høreværn. Alle 
sikkerhedsregler mht. våbenhåndte-
ring bliver strengt overholdt. Efter en 
prøveskydning kan en skytte stille op 
til en Western Licens skydning. Dette 
tager som regel et par timer under vej-
ledning af en godkendt instruktør 
(Range Officer). Når man har overstået 
licens skydningen og er blevet god-
kendt, må man trække revolver fra 
hylster. 
 
DM blev for nyligt afholdt på Kalvebod 
og det var 2 dage med fantastisk vejr, 
fantastiske mennesker og sjov og 
spændende skydning. 
Jeg var så heldig at vinde sølv i min 
kategori som hedder ”Cowboy”. 
 
En ting i regelsættet er ret unik for 
denne type skydning, og der bliver lagt 
vægt på banerene skal være lavet, så 
alle kan skyde med uafhængigt af dyg-
tighed, for selv om sikkerheden og den 
tekniske del skal være i top, er det 
næsten lige så vigtigt at alle hygger sig 
og får en god oplevelse. 
 

 
SKL har revolvere samt bælter man 
kan låne, hvis man gerne vil prøve 
kræfter med denne type skydning. 

Henrik Bech 



Skytten nr. 4. oktober kvartal 2021 Side 8 

 

 

Juleafslutning 
 
Vi holder afslutning på 
skydebanerne med 
forskellig ny skydning og 
lidt andet spændene.  
 
Tirsdag d. 14. december kl. 18:00 
- 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 175,- kr. for medlemmer og 
225,- kr. for ”ikke medlemmer”. 

 
Tilmelding på skydebanen eller 
til formanden inden d. 10. 
december 2021 


