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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. 1/2023 er 
torsdag den 15. december 2022.  
 
Du finder bladet på nettet via 
vores hjemmeside. Det udkommer 
sidste uge af marts, juni, september 
og december. 
 

Formanden har ordet 
 
En forrygende sommer er overstået, 
og resultaterne taler for sig selv. Der 
er hentet fornemme placeringer al-
lerede, og vi mangler lige IPSC DM i 
oktober, inden vi er helt i vintersæ-
sonen. Stort tillykke med medaljer-
ne og placeringerne. 
 
Sommeråbent gjorde igen i år en 
forskel, og vores skytter kunne træ-
ne/konkurrere hele vejen igennem. 
 
Vintersæsonen byder på mange 
konkurrencer at deltage i, så spørg 
endelig, hvis du vil ud og konkur-
rere. 
 
Vi har fået bevilget et tilskud fra 
Skydebaneforeningen og Idrætsby-
en til at bygge om på højre bane. 
Skiverne flyttes ned i 1,4m og der 
monteres 25m lys på alle 20 baner. 
I vil nok opleve, at højre bane er luk-
ket en uge eller to, imens arbejdet 
pågår. 
 
Der er lige blevet uddannet 7 nye 
hjælpetrænere, og fire af de fem nye 
kassevagter er i oplæring. Det gør en 
forskel, når medlemmerne støtter 
op om det arbejde, der skal laves i 
foreningen. Tag godt imod dem. 

Jakob Vels 
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Gevær Vinterterræn 
 
Medlemmer af skytteforeninger og 
jægere indbydes til at deltage i ter-
rænskydninger på Københavns 
Skyttecenter i vinteren 2022-23. 
Alle skydninger bliver afholdt som 
nåleskydninger efter reglerne i DGI 
Skydnings Skyttebog. 
 
Skydningerne består af indskyd-
ning på 200 m og 5-6 stationer med 
seks skud pr. station. Skydningerne 
afholdes følgende lørdage:  
Den 8. oktober - den 12. november 
- den 10. december 2022 og den 14. 
januar - den 11. februar - den 11. 
marts 2023  
Skydetid fra 09:00. Sidste skydetid 
kl. 11:00. 
 
Indskrivning i ”SKAK-Huset”, Se-
linevej 5B ved 300 m banen. Der vil 
være mulighed for at købe kaffe, 
vand, øl og lidt mad. Indskud: BK, 
Jun. & Ung. 80 kr. - Øvrige DGI 
klasser samt Jægerklassen 100 kr. 

 
Hvis du er interesseret, kan du kon-
takte undertegnede. 

John Mortensen 
 

7 Skytter var taget til terrænpistol 
på Kalvebod 2/10. Vejret var en 
blandet efterårsfornøjelse, men det 
var gode baner, og en god oplevelse. 
 

 
 
 
Våbeneftersyn 
 
Våbeneftersyn i år ligger på to tors-
dage - 20/10 og 3/11 fra kl. 18 til 
kl. 21. Alle skytter med våbenpåteg-
ning skal møde op på en af dagene. 
 
Opbevarer du lovligt et våben med 
udløbet tilladelse, fordi du venter på 
PAC, skal du kontakte 
formand@skyttelaugetlyngby.dk 
 
Vi registrerer i år eventuelle numre 
på slæder, rammer, løb, bundstyk-
ker og tromler - for brug til senere 
fornyelse af tilladelserne grundet 
krav fra PAC. 
 
Mød op med rengjorte våben og dit 
SKV kort. 

Jakob Vels
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Skydekalender 
 

Junior- og Senior Salon (Leder: Michael Prætorius) 
Tirsdag d. 6/10 Intro til nye skytter del. 1 
Tirsdag d. 13/10 Intro til nye skytter del. 2 
Torsdag d. 20/10 Våbeneftersyn 
Torsdag d. 3/11 Våbeneftersyn 
Tirsdag den 13/12 Juleafslutning 

 

Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech) 
Fr-Sø d. 7-9/10 Lønsboda Terræn 
Torsdag d. 20/10 Våbeneftersyn 
Torsdag d. 3/11 Våbeneftersyn 
Uge 44 .22 Divisionsskydning 
Uge 45 Luft divisionsskydning 
Uge 46 .22 Divisionsskydning 
Lø-Sø d. 19-20/11 Lyngby pistolstævne 
Uge 47 Luft divisionsskydning 
Uge 48 .22 Divisionsskydning 
Uge 49 Luft divisionsskydning 
Tirsdag den 13/12 Juleafslutning 

 

Terrænskydning Gevær (Leder: John Mortensen) 
Lørdag d. 8/10 Nåleskydning - Københavns Skyttecenter 
Torsdag d. 20/10 Våbeneftersyn 
Torsdag d. 3/11 Våbeneftersyn 
Lørdag d. 12/11 Nåleskydning - Københavns Skyttecenter 
Lørdag d. 10/12 Nåleskydning - Københavns Skyttecenter 
Tirsdag den 13/12 Juleafslutning 
Følg med på nettet samt vores hjemmeside. 

 

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius) 
Torsdag d. 20/10 Våbeneftersyn 
Torsdag d. 3/11 Våbeneftersyn 
Tirsdag den 13/12 Juleafslutning 
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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DM i pistol på 25m 
 

Weekenden uge 36 bød atter en gang 
på Danmarksmesterskaber i pistol-
skydning i Vingsted, denne gang på 25 
m. Med skydninger spredt ud fra fre-
dag til søndag i omkring 10 forskellige 
skydediscipliner var der lagt op til 
masser af aktivitet, og der blev da også 
brændt store mængder krudt (og dår-
lige jokes) af i løbet af mesterskabet.  
 
Som noget nyt i år havde DGI Skyd-
ning og Dansk Skytte Union slået 
pjalterne sammen om at afvikle mes-
terskabet. Så der var god mulighed for 
at deltage i forskellige discipliner – og 
selvfølgelig være med i kampen om 
mesterskabspokalerne i 1- og 2-
håndsskydning og et utal af medaljer. 
 

Skytterne blev mødt af nogle flotte fa-
ciliteter på banerne, blandt andet elek-
troniske markeringsanlæg, og de fleste 
skydninger blev afviklet i god ro og 
orden (ud over på det afsnit, hvor nog-
en valgte at skyde hul i elektronikken 
og forårsage en længere forsinkelse... 
hvem havde lige inviteret den person?). 
På sidelinjen kunne de ventende skyt-
ter live følge med i deres venners og 
rivalers resultater fra markeringsan-
læggene, og der blev både hujet, klap-
pet og sukket, mens der blev indtaget 
snacks og hjemmebagt bananbrød.  
Pauserne blev brugt på besøg i skytte-
butikken, snak om våben og gåture i 
den omkringliggende natur. Lørdag 
aften var der budt på fin middag fra 
arrangørerne, efterfulgt af brætspil og 

hygge på sovesalene. I det hele taget 
handlede turen til Vingsted om mere 
end bare skydningerne; medlemmerne 
i SKL har et helt fantastisk sammen-
hold, hvor vi hjælper og støtter op om 
hinanden og kan snakke om meget 
andet end skydning.    
Efter de sidste point var talt op søndag 
eftermiddag var det tid til præmieud-
delingen, og det blev til nogle flotte 
resultater fra foreningens medlemmer: 
Kenneth Olsen løb af sted med mes-
terskabspokalen i 2-håndsskydning, 
Jacob Rolff-Petersen fik sølv i mester-
skabet på 1-håndsskydning og Tho-
mas Sevelsted vandt guld i 2-hånds 
Finpistol, for blot at nævne nogle få. 
Derudover vandt vores divisionshold 
bronze i 2-hånds Standardpistol og i 2-
hånds Finpistol. Godt gået!  

 
Alt i alt var weekenden en fantastisk 
oplevelse, og vi glæder os til at vende 
tilbage til Vingsted til mesterskaberne 
i 2023. 

Doris Hoffmeyer 
 

Og de drog vest på… 
 
Det skete i august. En håndfuld gæve 
skytter fra Lauget drog på en dejlig lør-
dag mod vest for at repræsentere Kgs. 
Lyngby i hvad, der må betegnes som 
det mest begivenhedsrige Danmarks-
mesterskab i mands minde.  
 

Der var pakket og klar hjemmefra – in-
tet overladt til tilfældighederne. Nu 
skulle landet krydses med regelmæs-
sige stop efter proviant i form af køre-
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lakridser og basisnæring for enhver 
engageret skytte, nemlig det bedste, 
som Kongen af burgers havde på 
menuen.  
Jo nærmere de kom til målet, jo mere 
spektakulære observationer blev der 
begået. Så langt mod vest var de 
kommet, at muligheden for at erhverve 
sig intet mindre end en Alpaka farm lå 
tilgængelig for enhver, der ville have 
mod og lyst på sådan en bedrift. 
 

Men trods erfaringer fra personer, der 
tidligere havde været på disse frem-
mede kanter, lykkedes det dog ikke 
nogen af de farende at observere en 
såkaldte Jersey Pony. Muligvis fordi 
flertallet ikke var nævneværdigt be-
vandrede i, hvilken type dyr man skul-
le kikke efter med sådan en betegnelse.  
 

Nuvel... fulde af forventning ankom 
skaren til de militære installationer 
(hjv kasernen) i Nymindegab, hvor der 
skulle meldes klar til kamp. Kampen 
om at vise, at disse udvalgte og ud-
sendte ikke kun var blandt, men må-
ske faktisk var DE bedste til terræn-
skydning i kongeriget.  
 

Efter kyndig anvisning skulle der for-
skydes til det militære terræn ved ves-
terhavskysten, hvor slaget skulle stå. 
Tydelige højre og venstre begrænsning-
er afgrænsede kampskuepladsen fra 
tyske turister, weekendmotionister og 
andet godtfolk med hang til det for-
blæste terræn.  
 

På dagens første skydning viste ele-
menterne sig fra deres gode side, og 
den lange march til skydningens start-
sted blev tilbagelagt i højt humør og 
god kampgejst. De 8 poster, afsluttet 
med en hurtigskydning, blev nedkæm-
pet med overbevisning.  
 

Dagens højdepunkt var overstået. Nu 
ventede der indkvartering på en nær-
liggende plads for campister og nu alt-

så også skytter. De fantastiske gemak-
ker blev indtaget og således blev også 
et prægtigt festmåltid, serveret med 
guddommelig eliksir lavet på alverdens 
mest eksklusive råvarer (byg, malt og 
tørv).  
 

Dessert skulle der til. Et slag minigolf 
skulle vise hvem, der var værdig nok til 
sådan en herlighed. Og sikke en kamp. 
I minigolfens verden har man tilsyne-
ladende ikke samme sikkerhedsbe-
stemmelser som for skydning. Kugler 
fløj om ørne på vores udsendte som på 
mirakuløs vis fandt en vinder uden 
døde og sårede. Vinderen, som efter 
sigende har lært den store leder af 
Nord Korea at spille golf, rendte af med 
en af egnens delikatesser. En gammel-
daws med guf, flødebolle og syltetøj, 
samt klapsalver fra de imponerede 
tabere.  
Den øvrige aften blev afsluttet i hyg-
geligt lag ved poolen i skæret af solens 
forsvinden i vest - i den selvsamme ret-
ning, hvor kampen skulle gå løs igen 
næste morgen.  

 

Søndagen oprandt. Et overdådigt mor-
genmåltid skulle sikre vores helte sejr 
i det barske terræn. Og turen gik på ny 
til det kystnære område, hvor elemen-
terne på ildevarslende vis, lod det stå 
klart, at der på denne dag var nogle 
ganske andre betingelser i vente for 
vores udsendte.  
Da den indledende march nærmede sig 
sin afslutning, og den første post var 
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inden for overskuelig distance, satte 
den første byge ind. Det skulle her vise 
sig, at der alligevel var nogen ting, som 
hjemmefra var blevet overladt til en 
grad af tilfældighed - eller måske bare 
stædig afvisning af elementernes be-
tydning for egne evner, idet de færreste 
af vores helte havde overvejet at få pak-
ket ordentligt tøj til situationen. Der 
findes ikke dårligt vejr, men kun dårlig 
beklædning, siges det, og nogen blandt 
vores udsendte hældte til at hævde, at 
t-shirt og shorts er ganske fint til en 
vesterhavs augustbyge i kulingstyrke.  

 
Posterne blev dog besejret én efter én. 
Elementerne sendte byger af regn 
direkte mod skytterne, som med stor 
kampgejst returnerende byger af bly i 
præcise og sigtede skud den anden vej.  
Elementerne forvandlede sågar pa-
troner til små guldfisk ved at sende så 
meget vand mod skytterne, at de med-
bragte poser til at beskytte ammo’en 
mod netop vand, endte med at fun-
gerer som et lille akvarium, som pa-
tronerne nu kunne "svømme" rundt i.  

 
Så slem blev elementernes rasen, at 
skytterne på et tidspunkt måtte kaste 
sig i ly i lavninger i terrænet eller holde 
sig tæt sammen, for simpelthen at 
undgå at blive blæst væk! 
 

Det hele kulminerede omkring post 6-
7 stykker, hvorefter elementerne måtte 
sande, at vores udsendte helte ikke 
havde tænkt sig at give op. Solen blev 
sendt frem, nærmest som en anerken-
delse fra elementernes side af skyt-
ternes styrke og udholdenhed. Og den 
afsluttende hurtigskydning blev afvik-
let i solen med dertilhørende banan-
brød - basisernæring for enhver enga-
geret skytte må man forstå.  
Skytterne havde nu kun én skydning 
tilbage, hvor forberedelserne primært 
gik på at komme i noget tørt tøj efter at 
have vandret gennemblødt rundt i ter-
rænet, i hvad der syntes som adskillige 
timer. Det var formentligt den mest 
fantastiske og hurtige omklædning 
vores skytter havde foretaget den må-
ned, ja måske sågar i hele dette år! 

 
Den sidste skydning endte med at fore-
gå i et vejrlig som må forventes i au-
gust. Vores udsendte helte havde ikke 
ladet sig kue og afsluttede med bravur.  
Turen mod hjemmebanen og de vante 
omgivelser var det eneste, ud over en 
tur forbi Kongen af burgers, der nu lå 
mellem skytterne og deres Laug i Kgs. 
Lyngby.  
De flotte resultater siger intet om den 
præstation vores skytter lagde for dag-
en. Og denne beretning om strabadser-
ne er derfor kommet til dagens lys for 
at dokumentere dette samt for at give 
et indblik i de fantastiske oplevelser, 
der venter andre skytter, såfremt de 
har modet og styrken til at springe ud 
i terrænskydningens vilde natur. 

Thomas Sevelsted
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Juleafslutning 
 
Vi holder afslutning på 
skydebanerne med 
forskellig ny skydning og 
lidt andet spændene.  
 
Tirsdag d. 13. 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. 6. december 2022. 
 


