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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. 2/2023 er 
torsdag den 16. marts 2023.  
 
Du finder bladet på nettet via 
vores hjemmeside. Det udkommer 
sidste uge af marts, juni, september 
og december. 
 

Godt nytår 
 
Her ved indgangen til 2023 er det 
med en vis ydmyghed, at der tænkes 
tilbage på det forgangne år. Var jeg 
blevet fortalt for et år siden, at vi 
skulle holde åbent for træning i 51 
uger, deltage i stort set alle de DM-
discipliner vi træner – tilmed tage 
12 danmarksmesterskaber, og så gå 
ud af året med langt over 100 podie-
pladser ved Københavns, Nordsjæl-
lands, Danmarks og Nordisk mes-
terskab, ja så havde det nok mest af 
alt virket som en behagelig drøm. 
2022 var også året, hvor vi voksede 
til over 300 medlemmer, som er en 
tredobling på 10 år. Det er ikke 
uden udfordringer at være så man-
ge, og der er opgaver, der skal løses 
hele tiden. Tak til alle, der løfter og 
får ting gjort, det er jer, der får dag-
ligdagen til at hænge sammen som 
en forening. 
Kigger vi ind i 2023 bliver det et 
spændende år. Først og fremmest 
fylder Skyttelauget 75 år. Det skal 
selvfølgelig fejres, og bestyrelsen er 
på opgaven med at arrangere. Vi 
skal i anerkendelse af at der ikke 
længere er terrænstævner i Nord-
sjælland, afholde vores første pistol-
terræn stævne på Hanebjerg 20/4 
ledet af Kenneth Lagoni. Et 25m pi-
stolstævne bliver det nok også til i 
foråret, hvis det hele falder på plads. 
Sidst men ikke mindst skal vi i det 
kommende år gøre det, vi er rigtig 
gode til, nemlig at være Skyttelauget 
med højt til loftet, en sund kultur, 
masser af muligheder og behageligt 
samvær omkring vores idræt med-
lemmerne imellem. 
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Jeg håber vi ses på generalforsam-
lingen 20. februar 2023. 

Jakob Vels 
 
Ombygning på højre bane 
 

Der har i lange tider ligget værktøj 
og materialer på skydebanerne, 
men det er slut nu, hvor ombyg-
ningen af skiveholderne på højre 
bane er tilendebragt. En gruppe af 
medlemmer har taget et tungt træk 
for at komme i mål med projektet. 
Resultatet betyder, at skiver nu 
hænger i de reglementerede 1,4m 
højde, og at 25m pistolprogrammer 
kan trænes på Meyton anlægget. 
 

 

 
 
Projektet kostede 135.000 kr, hvor-
af Skyttelauget betalte de 12.000 og 
resten kom fra Stadion og Skyde-
baneforeningen. 
 

 
Stor tak til alle som gav en hånd 
med. 

Jakob Vels
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 
Ma 23/1 – Ma 6/2 Ø-stævne – Ballerup 15m .22/luft 
On 8/2 + To 9/2 + Sø 
12/2 

NSJM luft 

Mandag d. 20/2 Generalforsamling 
Ti-On 21-22/2 +  
Lø-Sø 25-26/2 

NSJM cal .22 

Fr-Sø 10-12/3 DM 15m riffel ung  .22/luft Vingsted 
Fr-Sø 24-26/3 DM 15m riffel voksen .22/luft Vingsted 

 
Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech) 
Uge 2/4/6 Divisionsturnering 
Uge 4/6/8/10 DK turnering 10m luft 
Uge 4/8 DK turnering 15m 
Ma-Sø 9-15/1 OLSF open 15 m luft/.22/grov 
Ma 23/1 – Ma 6/2 Ø-stævne – Ballerup 15 m luft/.22/grov 
Lø-Sø 4-5/2 Hillerød 15m stævne luft/.22/grov 
Ti-Lø 7-11/2 Ølstykke 15m luftpistol 
Mandag d. 20/2 Generalforsamling 
To 2/3 + Lø 4/3 NSJ mesterskab 15m pistol hos SKL 
Fr-Sø 17-19/3 DM 15m pistol .22/luft Vingsted 
Søndag d. 21/5 SKL terrænstævne Hanebjerg 

 
Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen) 
Lørdag d. 14/1 Geværterræn på Kalvebod  
Lørdag d. 11/2 Geværterræn på Kalvebod  
Mandag d. 20/2 Generalforsamling 
Lørdag d. 11/3 Geværterræn på Kalvebod  
Følg med på nettet samt vores hjemmeside. 

 
Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius) 
Mandag d. 20/2 Generalforsamling 
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 netop overståede våbeneftersyn 
blev for 95% vedkommende en positiv 
og smidig proces. 
 
De sidste 5% tog til gengæld rigtig lang 
tid at få styr på, og det bunder for det 
meste i manglende respekt for få sim-
ple regler. 
 
For at beholde sin våbenpåtegning 
gælder: 
- Du skal være kontingentbetalende 
medlem. 
- Du skal møde til våbeneftersyn når 
du er tilsagt. 
- Du skal opfylde dit aktiviteskrav på 
håndvåben. 
 
Derudover skal du komme og få under-
skrevet dine fornyelser, og hente dit 
kort, når det ankommer – så simpelt er 
det. 
Der blev i år udsendt tre SKV5 for-
varsler, som ar absolut sidste chance, 
og der blev tilbagekaldt en enkelt vå-
benpåtegning. Det er tungt og tids-
krævende at håndtere, når reglerne ik-
ke blive fulgt, så ønsker du at være 
sportsskytte med eget våben, så over-
hold de få enkle regler ovenfor. 
 
Jeg vil hellere bruge mine timer som 
formand på at lave konstruktive ting 
for foreningen, end at skulle bruge tid-
en på at holde de få op på reglerne. 

Jakob 
 
Terrænstævne 
 
Der er ikke afholdt et terrænstævne i 
Nordsjælland siden 2019, så Kenneth 
har taget initiativet til, at SKL afholder 
et terrænstævne på Hanebjerg søndag 
d. 21/5, og DGI Nordsjælland har givet 

et aktivitetstilskud til stævnet. Et ter-
rænstævne er en smule tungt arbejds-
mæssigt, og alle foreninger må en gang 
i mellem tage et træk for at holde liv i 
disciplinen. Vi håber du vil deltage, 
men også stille som frivillig i forbind-
else med stævnet, da der er opgaver 
før, under og efter stævnet. Start med 
at sætte kryds i kalenderen 21/5 – evt. 
dagen før også.  
 

 
 
Sig til Kenneth eller Jakob hvis du 
ønsker at stille som frivillig. 
 
 
Lönsboda 
pistoltærrenskydning 2022 

 
 
Jeg vil starte med at sige stort tak til 
alle deltagerne fra SKL samt de fan-
tastiske arrangører fra Lönsboda 
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PSK for en helt fantastisk oplevelse 
i det svenske, jeg har haft en virkelig 
fed tur med fantastisk selskab og en 
super hyggelig aften om fredagen, 
der blev virkelig givet gas, det var 
virkelig fedt at mærke den klubånd 
der er mellem så mange af SKLs 
medlemmer, dagen derpå var vi 
forståeligt nok lidt trætte, men vi fik 
spist lidt morgenmad og fik styr på 
hvem der kørte med hvem, så vi 
kunne komme ud til skydningen, og 
her må jeg give en stor kadeau til 
Lönsboda PSK for et yderst velfun-
gerende og spændende terrænstæv-
ne med et godt niveau for skydning-
erne for både dag og nat, og så må 
jeg jo sige, at det er fedt at se, at 
SKLs medlemmer stadigvæk kan 
skyde på et flot niveau efter aftenen 
forinden, hvilket jo også afspejlede 
sig i flere medaljer/trofæer til SKLs 
medlemmer, jeg glæder mig helt 
vildt til at kunne deltage igen til 
næste år. 

Christian Bannow 
 
Klubmesterskab i sekund-
skydning 
 
Klubmesterskaberne for 2022 blev 
afsluttet med sekundskydning. 
Disciplinen handler kort om at træf-
fe fem former så hurtigt man kan, 
med den tilføjede udfordring, at der 
kun må lades op med fem skud – så 
skytten skal balancere hastighed og 
præcision, for et forbiskud koster to 
sekunder i straf! 
 
Der kan opstilles i fem kategorier, 
Cal. 22, Cal. 22 Modificeret, Grov 
Pistol, Grov Revolver og Grov Modifi-

ceret. Der er derfor rig mulighed for 
både at stille op med den pistol, 
man er bedst med og samtidigt prø-
ve noget nyt. 
 
Bestyrelsen og trænerne opfordre-
de, som altid, alle skytter til at 
deltage, uanset niveau. Her må vi 
virkeligt sige at SKLs medlemmer 
leverede. Vi opnåede hele 64 skyd-
ninger og vi var først færdige med at 
afvikle det sidste medlems skydning 
kl. 21:45! 
 
Resultaterne blev som følger: 
 
Cal. 22 
Placering Navn Bedste tid 

1 David Grainger 2:33 
2 Pavel Ibenforth 2:52 
3 Ethan Ingholt 3:17 

 
Cal. 22 Modificeret 
Placering Navn Bedste tid 

1 David Grainger 2:14 
2 Pavel Ibenforth 2:22 
3 Theis Nielsen 3:26 

 
Grov revolver 
Placering Navn Bedste tid 

1 Pavel Ibenforth 2:90 
2 David Grainger 3:13 
3 Henrik Bech 4:34 

 
Grov pistol 
Placering Navn Bedste tid 

1 Pavel Ibenforth 2:32 
2 David Grainger 3:21 
3 Henrik Bech 3:64 

 
Grov modificeret 
Placering Navn Bedste tid 

1 David Grainger 2:29 
2 Thomas Sevelsted 3:72 
3 Jesper Kodahl 4:09 
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Tak til alle, der var med til at afvikle 
mesterskabet og selvfølgeligt tak til 
alle som skød med! 

 Pavel 
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Indkaldelse til generalforsamling 
 
 

Mandag d. 20. februar 2023 kl. 19.00 
Lyngby Idrætsby, Mødelokale 1 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af kasserer - Povl modtager ikke genvalg 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Henrik Bech 

og Michael Prætorius er på valg 
8. Valg af suppleanter 
9. Valg af revisor 
10. Valg af revisorsuppleant 
11. Eventuelt 
 
Forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde inden den 6. februar 2023. 
 
NB! 
Foreningen vil efter generalforsamlingen byde 
på to stk. smørrebrød og en øl/vand - gratis. 
Men det er kun til dem, som har tilmeldt sig til 
formanden senest den 14. februar 2023. 


