
 

 

  

Jakob Vels ny formand 
 

På generalforsamlingen 
blev Jakob Vels valgt 
som formand og afløser 
for John Mortensen efter 
37 år på posten. Den 
afgående formand blev 
behørigt 
fejret 
med taler 
og gaver. 
 
Tillykke til 
begge.  
 
 

       Nr. 2. april kvartal 2022 

Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 
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Bestyrelsen 
 
Formand: 
 Jakob Vels 40 55 13 17 
 * jakobvels@gmail.com   
Kasserer: 
 Povl Martens 52 51 90 56 
 * povlmartens@gmail.com 
 
Næstformand, Pistolformand: 
 Henrik Bech 29 69 30 12  
 * henrik.larsen@asterion-int.com 
Pistol, dynamiske skydninger: 
  Pavel Ibenforth 23 71 83 94  
  * pavel.ibenforth@gmail.com 
Salonriffel, træner: 
  Jeannette 23 48 63 42 
  * jeannette-netnet@hotmail.com 
Langdistanceskydning og sekretær: 
 Michael Prætorius 23 71 70 47 
 * mail@sogmprivat.dk 
Pistoltræner, banekonstruktion: 
 Tommy 41 26 01 00 
 * tommythule@gmail.com 
 
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. 2/2022 er 
torsdag den 17. marts 2022.  
 
Du finder bladet på nettet via 
vores hjemmeside. Det udkommer 
sidste uge af marts, juni, september 
og december. 
 

Tak for valget 
 
Jeg vil gerne udtrykke min taknem-
melighed for den tillid, der er blevet 
vist mig både før og efter formands-
valget på generalforsamlingen. SKL 
har altid udviklet sig, og det skal vi 
blive ved med. Min mission bliver at 
bibeholde den fantastiske ånd og 
kultur, vi har i foreningen, hvor der 
er plads til alle, og den måde vi 
vælger at udføre vores idræt på. 
Men også den måde vi omgås hin-
anden på i det daglige med åben-
hed, venlighed og respekt. Mit håb 
er, at du som medlem mærker så 
lidt til formandsskiftet som muligt, 
jeg har ingen planer om at SKL være 
noget helt andet end vi er i dag. 
 
De sidste uger er gået med alt det 
trivielle, som nu skal klares i kulis-
serne, når der skiftes formand, men 
også bestyrelsesmedlemmer. Vel-
kommen til Jeannette og Tommy i 
bestyrelsen, det bliver en fornøjelse 
også at arbejde sammen med jer 
fremover. 
 
Vi har i skrivende stund været i 
gang 10 måneder siden corona-ned-
lukningen, og aktivitetsniveauet i 
klubben har været højt. Der er af-
viklet to klubmesterskaber. Uden-
dørssæsonen sidste år og inden-
dørssæsonen i vinter har ved hver 
deres afslutning givet en masse 
gode resultater for Skyttelauget. Det 
er blevet til en stribe Danmarks-
mestre og Nordsjællandsmestre, 
samt masser af sølv og bronze. 
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DM for riffel børn sluttede med en 
Danmarksmester fra Skyttelauget 
(Selma), og det samme gjorde DM i 
15m pistol (Rasmus). 
 
Vi slutter selv vintersæsonen med 
.22/luft klubmesterskab i ugerne 
efter påske. 

Jakob Vels 

 
Den afgående formand giver en 
fødselsdagsgave til den nye 
 
TAK fra den ”gamle” 
formand 
  
Tusind tak for den meget omfatten-
de og dejlige tale fra næstformanden 
ved generalforsamlingen, som der-
med var min sidste som formand. 
Det var dejligt, at der var mødt så 
mange medlemmer op, og gav mig et 
kæmpe ”applaus”. 
 

 
 
Jeg og Britha takker for de fine 
gaver, som foreningen gav mig. Med 
et ophold for to personer i to dage 
på Kragerup gods med middag samt 
en flaske fremragende rom, som jeg 
sætter stor pris på.   
Tusind tak 
 

 
 

John 
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 
Tirsdag d. 3/5 Intro til nye skytter del. 1 
Tirsdag d. 10/5 Intro til nye skytter del. 2 
Tirsdag d. 14/6 Sommerafslutning (vi ved endnu ikke om vi kan 

holde sommeråbent) 
 

Pistol (Leder: Jakob Vels) og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech) 
Søndag d. 1/5 Igelsø pistolterræn 
Tirsdag d. 3/5 Intro til nye skytter del. 1 
Tirsdag d. 10/5 Intro til nye skytter del. 2 
Tirsdag d. 14/6 Sommerafslutning (vi ved endnu ikke om vi kan 

holde sommeråbent) 
 

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen) 
Følg med på nettet samt vores hjemmeside. 

 

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius) 
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 
 

Husk aktivitetskravet 
Det er nu næsten et år siden corona 
nedlukning – så husk at revolver- og 
pistolskytter med våbenpåtegning 
skal på banen 4 gange årligt for at 
opfylde kravene til at beholde sin 
våbenpåtegning. 

Jakob Vels 
 
Er du vore nye kasserer? 
 
Povl har taget et godt træk som kas-
serer i klubben, og har valgt ikke at 
genopstille ved næste generalfor-
samling. Tænker du, at du måske 
kunne bidrage her, så tøv ikke med 
at tage fat i Povl, eller et andet be-
styrelsesmedlem, så tilbyder vi 

grundig oplæring inden næste gene-
ralforsamling. 
 

 
Povl Martens 



Skytten nr. 2. april kvartal 2022   Side 5 

 

SKL var med ved årets 
første internationale i 
stævne i Danmark 
 
Hele fire af SKL´s vanlige skytte deltog 
ved årets første internationale stævne 
- Gundsølille Megalink Open. 
 

De 4 skytter var: 
Corneliah Skovlund (Pistol - Dame)  
Jeannette Frost (Riffel – Dame -repræ-
senterede Ølstykke ved dette stævne) 
Buster Antonsen (Pistol - Herre)   
Kitty Obel (Pistol Dame – repræ-
senterede Rødovre Skytteforening ved 
dette stævne) 
 

Gundsølille Megalink Open er et årligt 
10 m. luft stævne for både riffel- og 
pistolskytter, hvor der traditionelt er 
deltagelse fra hele Europa, og vores 
skandinaviske naboer. I år var der, 
grundet pandemien, ”kun” skytter med 
fra Sverige og Danmark. Antallet af 
deltagere var derfor også meget færre 
end vanlig, men kampen om pladserne 
og udtagelsen var både tæt og spænd-
ende, mens stemningen var både in-
tens og hyggelig på én og samme tid. 
 

Stævnet foregik over 3 dage, hvor der 
hver dag er en selvstændig konkur-
rence, og hver dag skydes i forskellige 
Relays, med forskellige starttider. Der 
byttes rundt på disciplinerne, så alle 
disciplinerne har både de tidlige og 
sene skydetider, hen over stævnet. 
Baggrunden, for at det er 3 selvstæn-
dige stævner over 3 dage, er at så kan 
det bedre betale sig at rejse rundt for 
skytterne, og det giver derved de 
bedste turneringer. Vi har i Danmark 
3 årlige stævner af denne størrelse, 
samt de nationale mesterskaber. 
 

Under ISSF skydes der 60 gældende 
skud og skydetiden er 75 minutter. 

Der skydes udelukkende ”stilling” på 
riffel og primært enhåndsfatning på 
pistol. I Danmark findes der også en 
åben klasse med 2 håndsfatning, så 
alle kan deltage – dog uden fina-
leskydning, da der kun afvikles finaler 
i ISSF´s discipliner. 
De 8 bedste i hver klasse kvalificerer 
sig til finalen, hvor der skydes 2 semi-

finaler (4 skytter i hver). I SF tildeles 
point ved hvert skud, og skytten med 
færrest point efter henholdsvis 10 og 
15 skud elimineres. Derefter afvikles 
medaljekampene om henholdsvis 4. 
plads/-bronze (2´erne fra semifinaler-
ne), og naturligvis sølv- og guldme-
daljen (vinderne fra semifinalerne). MK 
foregår også ved enkeltskud, hvor den 
skytte, som skyder bedst, tildeles 2 
point, og først til 16 point har vundet. 
Det er især mentalt udfordrende for 
skytterne, og vildt spændende for til-
skuerne at overvære. 
 

Det gik rigtig godt for SKL´s skytter og 
det blev til 4 medaljer – 3 af guld og 1 
af sølv: 
Kitty løb med 2 første- og en anden-
plads i Dameklassen 
Corneliah snuppede en førsteplads, 
også i Dameklassen  
 

Buster fik henholdsvis en 7. og en 8. 
plads i kvalifikationerne dag 2 og 3. Og 
2 flotte Semifinalepladser. 
 

Jeannette fik 2 stk. 10’ende pladser i 
Dameklassen. 
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Hverken Jeannette eller Buster var 
med for placeringerne, udelukkende 
for at få mere erfaring i et interna-
tionalt felt. 
 

Det var en fornøjelse igen at opleve vo-
res skytter ved et internationale ISSF 
stævne. 
Jeg håber, at endnu flere SKL´er vil 
afprøve 10 m. disciplinerne i den næs-
te 10 og 15 m. sæson. Vil du vide 
mere? Kan du finde information om 
alle DSkyU/DS – mange discipliner på 
www.skytteunion.dk 
 

Vi ses til træning. 
Bjarne 

Beretning 2021 for 
Skyttelauget Kgs. Lyngby 

76. generalforsamling d. 7. marts 
2022 

Vi har endnu engang oplevet et usæd-
vanlig år med nedlukninger og aflys-
ninger af træning samt arrangementer, 
og som jeg nævnte i beretningen for 
2020 – et mærkeligt år.  
Inden jeg beretter lidt fra 2021, skal jeg 
desværre nævne at vores medlem 
Henrik Kirkebæk døde 23. dec., 74 år 
gammel. Henrik var geværskytte og var 
medlem i 48 år, ligesom han i flere år 
var med i bestyrelsen og tog sig af 

terræn. – vil forsamlingen rejse sig, - 
æret være hans minde.  TAK. 
Selvom der har været nedlukninger, 
har to fra SKL vundet DM samt flere 
flotte resultater:  
• I IPSC production blev Pavel Iben-

forth nr. 1 og danmarksmester. 
• I IPSC production optics light blev 

David Grainger nr. 1 og danmarks-
mester og en 2. plads ved produc-
tion light. 

• Ved DM i Tjenestepistol blev det til 
flere 2. og 3. pladser til Kenneth 
Lagoni og David Grainger. Det skal 
også nævnes at Erkki Søndergaard 
blev nr. 1 i fri, men han skyder for 
en anden forening. 

• Det blev også en 2. plads til Henrik 
Bech ved DM i Cowboy action. 

• Anja Greisen blev DGI nordsjæl-
landsmester på 25 m finpistol. 

Pga. corona blev vores generalforsam-
ling aflyst og flyttet til 31. maj. Ligesom 
divisionsturneringen og Nordsjæl-
landsmesterskab samt Juleafslut-
ningen i december blev aflyst. Jeg kan 
dog oplyse, at vi holder en Påske-
afslutning d. 5. april 2022.   
Da vi næsten havde lukket det meste 
af foråret, kom vi først rigtigt i gang d. 
25. maj. Vi ansøgte om ”sommer-
åbent”, og det accepterede kommunen 
og der var heldigvis mange, som tog 
imod tilbuddet og fik skudt en del. 
Nedlukningerne havde også gjort det 
umuligt at gennemføre vores intro 
kurser for nye skytter. Der var og er en 
voldsom pukkel af nye medlemmer, 
som gerne vil skyde hos os. Pt. kan vi 
først tilbyde pladser for nye pistolskyt-
ter til september. Vi kan da glædes os 
over, at vi har fået rigtig mange med-
lemmer og pr. 1. jan. var vi 266. Vi ser 
en stor tilgang, og det er jo dejligt for 
en forening.  
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Holdtræningen på pistol har været 
afviklet med stor iver og tilfredshed. 
Der skal herfra lyde en stor tak til 
Bjarne og de trænere, som får dette til 
at være en kæmpe succes. Alle har 
mulighed for at deltage i holdtræ-
ningen, hvor der hver gang vil være fo-
kus på ét eller flere delelementer. 
Formålet med holdtræningen er at 
skabe et træningsmiljø, hvor medlem-
merne får mere viden om teknik og 
træningsmetoder samtidig med, at 
man har det sjovt sammen. Ud over det 
skydetekniske, er det også målet at 
styrke sammenholdet, så flere får mod 
på at deltage i konkurrencer. 
 

Vi har to hold i .22 pistol og et hold i 
luftpistol divisionsturnering i DGI 
Nordsjælland. Vi ligger nr. 2 i 1. og 2. 
division på .22 og nr. 3 i luft. 
Salonskydningen er der ved at være 
lidt mere gang i, og der er flere der del-
tager ved de forskellige ranglisteskyd-
ninger i Nordsjælland. Takket være 
Jeannette, der udover også at skyde, 
tager nogle af juniorerne med. Vi har 
igen været i Lönsboda til pistol terræn 
både om dagen og om natten, og som 
sædvanlig blev det en god og hyggelig 
tur. Der var flere nye med og de vil nok 
blive faste deltagere fremover. 
Vi afholdte i november pistolstævne og 
ranglisteskydning. Der var desværre 
ikke særligt mange deltagere på trods 
af, at vi tilbød skydning på vores fald-
måls anlæg med både .22 og grov. Hel-
digvis deltag der mange fra SKL, og det 
blev til 1. pladser til Kitty Obel, Ken-
neth Lagoni, Carl Andersen og Thomas 
Johannson i deres respektive klasser.  
Der er ikke mange, der skyder gevær 
på 200 meter og terræn. Vi har indkøbt 
et klippekort til 200 meter banerne på 
KSC og Michael vil gerne have nogle 
flere deltagere. Deltagelse ved vinter-
terræn på Kalvebod er minimal. 
 

Vi har meldt os ind i Parasport Dan-
mark, da vi har fået en kørestolsbruger 
som er meget ambitiøs og deltager i 
Træning Center Øst team. Der er flere 
skytter, der er med hos Trænings Cen-
ter Øst og får en fantastisk mulighed 
for at dygtiggøre sig. Vi håber, at der 
kommer mange præmier ud af det. 
Vi har igen købt nye våben til glæde for 
alle de mange, som sætter pris på 
vores forenings udbud af våben. Der er 
indkøbt for 87.500,- kr.: Det er en to 
stk. Feinwerkbau 2.700 rifler, Colt 
Phyton, CZ75 TSO, RUGER SR-1911 
og Pardini SP22.   
Af andre indkøb skal jeg nævne en 
scanner til registrering af ammu og 
aut. lagerstyring. Vi har indkøbt en 
ultralyd renser og kompressor som alle 
kan benytte efter instruktion. 
Hen over sommeren fik vi en ny hjem-
meside med et mere moderne look. Vi 
har ryddet op i gamle informationer og 
gjort den mere brugervenlig. Vi flyttede 
til en anden udbyder, dog en lille link 
via vores gamle udbyder. Fantastisk 
flot hjemmeside - takket være Jakob. 
www.skyttelaugetlyngby.dk  
På det administrative område bliver 
der brugt meget tid på at rette med-
lemslister, print af medlemskort (husk 
nu af afhente dem), bank/mobilepay 
opfølgning, betalingsservice, Ammu 
registrering og SKV-behandlinger. 
• Opkrævning af kontingent koster en 

del tid, kassereren og jeg vil gerne 
opfordre alle til at tilmelde sig betali-
ngsservice. Der var 98, som ikke var 
tilmeldt pr. 1. jan. Det er dyrt for 
foreningen og flere skal rykkes for 
kontingent. 

• Husk når der betales med MobilePay, 
skriv, hvad der er, I har købt. Vi kan 
ikke gætte os frem. 

• SKV-behandlinger er også tidskræv-
ende og det bliver ikke lettere, da der 
er kommet nye våbenbekendtgørel-
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ser, der bl.a. kræver, at der skal op-
gives numre på de forskellige våben-
dele. Vi har i 2021 behandlet 109 
stk. (fornyelse, transporttilladelser 
og nyindkøb). Jeg vil minde om, at 
alle med våbentilladelse også skal 
være aktivt skydende. Dvs. mindst 4 
gange for pistolskytter om året. Hvis 
det ikke overholdes, skal vi tilbage-
kalde tilladelsen. 

Vores blad ”SKYTTEN” bliver lagt på 
vores hjemmeside omkring 1. jan – 1. 
april – 1. juli og 1. okt., takket være 
John Ingor. Vi sender det ikke ud 
(bortset fra to), men det ligger på 
banen. Jeg vil gerne opfordre alle med-
lemmer til at bidrage med resultater, 
historier mm., så det ikke kun er 
redaktøren og formanden som skal 
bidrage. Retfærdigvis har der de sidste 
gang være gode indlæg fra medlem-
merne. 
 
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen, 
”kassepasserne”, instruktørerne og 
alle der har fået foreningen og banerne 
til at fungerer. 
 
Det er var jo min sidste beretning som 
formand, da jeg har besluttet at 
stoppe. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen 
i 1970 og blev formand i 1984, så nu 
er der andre der heldigvis træder til. 
Jeg håber, at den nye bestyrelse ”pas-
ser” godt på SKL, som kan udvikle sig 
endnu mere, til gavn for skydesporten 
og ikke mindst for jer medlemmer. TAK 

John Mortensen 
 
SKL generalforsamlingen 
for 2021 
Afholdt 7. marts 2022 med 35 deltagere 
 

1. Valg af dirigent – Sven Probst, som 
konstaterede, at der var indkaldt 
efter lovene 

2. Formandens beretning – John (se 
tidligere i bladet) Ingen bemærk. 

3. Regnskab – Da Povl ikke var til 
stede gennemgik Jakob de 
væsentlige hovedtal: 
Kontingentindtægter for 112.100 
kr.(senior) og 9.660 kr. (Junior) 
Ammunition indkøb 124.500 kr. og 
et salg på 238.770 kr.Div. tilskud 
(LTK kommune - Coronapakker/ 
DGI/Træner) 14.800 kr.+ 46.247 
kr. Nye indkøb (Våben-Udstyr/ 
Inventar) 87.478 kr. + 20.253 kr. 
- Ingen bemærkninger 

4. Kontingent   - uændret <=20: 300 
kr. og >20: 500 kr. pr. år 

5. Indkomne forslag   - ingen 
6. Valg af formand, John ønskede 

ikke at fortsætte efter 38 år i for-
mandsstolen. Ny formand: Jakob 
Vels 

7. Valg af bestyrelse: Pavel Ibenforth – 
genvalgt, Jeannette Frost og 
Tommy Kahn er nyvalgte 

8. Valg af suppleanter: Michael 
Petersen (genvalgt) og Rune G. 
Junker (nyvalgt)  

9. Valg af revisor: Sven ønskede at 
træde tilbage og Mikkel Holmgren 
er valgt 

10. Valg af revisorsuppleant: Jens-
Jakob Andersen er valgt 

11. Eventuelt 

John takkede Sven for en mangeårig 
indsats som revisor. John ønskede 
Jakob tillykke med formandsposten 
og hans 50 års fødselsdag d. 8. marts 
samt et velkommen til to nye i 
bestyrelsen 
SKL har et medlem som har været 
med i 60 år: Torsten Lybech  
 
Henrik holdt en meget flot tale for den 
afgåede formand og der var meget fine 
gaver.  
 

Forsamlingen gav ”et kæmpe applaus” 


