
 

 

  

Klubmestrene på 15m der blev fejret  
 

Se masser af andre mestre inde i bladet. 
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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. 4/2022 er 
torsdag den 15. september 2022.  
 
Du finder bladet på nettet via 
vores hjemmeside. Det udkommer 
sidste uge af marts, juni, september 
og december. 
 

Formanden har ordet 
 
Blad nummer 3 plejer at handle om 
”god sommer, vi ses til august”. Det 
har i særdeleshed været anderledes 
i år, hvor vi har prøvet noget nyt. Vi 
vidste rimelig tidligt i år, at vi kunne 
holde sommeråbent, så for første 
gang i mange år har SKL en som-
mersæson på 25m pistol. Runde 3 
af divisionsskydningen er overstået, 
og de individuelle skytter skyder 
Danmarksturnering. 
Riffelskytterne rykker udenfor om 
sommeren og skyder 50m, eller bli-
ver i kælderen og fortsætter deres 
15m træning. De nyder også godt af 
ikke at få et sommerafbræk i træ-
ningen. 
IPSC-skytterne er i fuld fart som 
hver sommer, og vi har haft med-
lemmer til matches i Estland, og 
nordisk mesterskab i Norge allere-
de. 
Vi er en populær forening, og det 
skinner igennem i dagligdagen. Vi 
rammer et medlemstal på omkring 
300 i år, og de frivillige er hårdt 
spændt for. Der er skruet ned for 
pladserne til nye skytter på intro-
hold, som nu er fyldte resten af året. 
Vi har en ny gruppe af kassevagter 
og hjælpetrænere på vej, som gerne 
skulle give lidt luft på sigt. Vi skal 
huske at minde hinanden om en 
gang imellem, at vi er en forening – 
en sammenslutning af personer, der 
har valgt at dyrke en fælles inte-
resse sammen – så der er ingen 
ansatte til at tage slæbet. Derfor er 
det også påskønnet af alle med-
lemmer, når man tager en tørn for 
klubben, stort som småt. Det sagt, 
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så er det selvfølgelig fantastisk med 
så meget liv i foreningen. 
Er der aktiviteter du kunne tænke 
dig? Vi bliver i bestyrelsen af og til 
mødt af ønsker fra jer om forskellige 
aktiviteter eller tiltag, og svaret er 
altid det samme… Hvis du har tiden 
og lysten til at drive din idé, eller 
gennemføre en aktivitet, så støtter vi 
gerne op om den med support, 
booking af baner, finde en træner, 
logistik mm. Beskeden er, at meget 
kan lade sig gøre, hvis man er villig 
til at bruge sin tid på at drive det. 
God sommer til jer alle! 

Jakob Vels 
 
 LTK’ s fejring af mestre 
 
Lyngby-Taarbæk Kommune afholdt 
d. 2. juni prisoverrækkelsesarran-
gement i Idrætsbyen med uddeling 
af lederpriser og fejring af årets 
mestre. Der var dækket fint op i hal 
2 og der var underholdning af  

slagtøj- og steelband samt et orke-
ster med tidligere elever fra musik-
skolen. 
Efter borgmesterens velkomsttale 
var der uddeling af ungdomsleder-, 
amatørmusik-, idrætsleder- og for-
eningsleder prisen. Mogens Preisz 
lederpris blev uddelt til Helle Bøg fra 
Lyngby Håndboldklub. (John Mor-
tensen fik den i 2013 red.). 

 

Så var det tid til, at 
årets vindere af et 
DM, NM eller VM 
skulle på scenen og 
få et håndtryk af 
borgmesteren og 
Kultur- og Fritids-
formanden samt en 
erindringsgave. 
SKL var flot repræ-
senteret med vind-
ere et DM i IPSC 
production og IPSC 
production optic 
ligth, til henholds-
vis Pavel Ibenforth 
og David Grainger. 
 

John Mortensen 
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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 

 

Pistol og Pistol-Terræn (Leder: Henrik Bech) 
Lø-Sø d. 20-21/8 DM Pistolterræn Nymindegab 
On+Lø d. 24+27/8 NSJ Mesterskab 25m pistol 
Fr-Sø d. 9-11/9 DM 25m pistol Vingsted 
Torsdag d. 15/9 Intro til nye skytter del. 1 
Torsdag d. 22/9 Intro til nye skytter del. 2 
Tirsdag d. 6/9 Faldmål KM Indledende runde 
Tirsdag d.13/9 Faldmål KM finale 
Fr-Sø d. 7-9/10 Lønsboda Terræn 

 

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

 

Langdistance 200-300m (Leder: Michael Prætorius) 
Onsdag d. 24/8 + 
Lørdag d. 27/8 

Nordsjællandsmesterskab 50-200-300 meter på 
Hanebjerg 

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 - 2 
 
I sidste blad var der en kort notits 
om aktivitetskravet, som havde 
ringe effekt. Kravet er kort sagt at vi 
skal se dig på banen 4 gange årligt, 
hvis du har våbenpåtegning til pis-
tol eller revolver. Alle førnævnte 
medlemmer vil modtage en mail in-
denfor kort tid med nærmere in-
strukser. 

Jakob Vels 
 

Kom ud af kælderen 
 
Er det blevet lidt ensformigt at stå i 
kælderen og tømme patronhylstre? 
Så kom ud og få skudt nogle kon-
kurrencer. Der er altid et eller andet 
at deltage i, så spørg hvis du gerne 
vil ud. Der afholdes stævner, divi-
sionskonkurrencer og mesterskaber 
både regionalt og DM-året igennem. 
Det er egentlig ikke så indviklet at 
deltage, og vi hjælper dig gerne i 
gang.           Jakob Vels 
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DM-tur til Vingsted 
Disciplinerne Kaliber .22 og Luftpistol 

 
Så kom der atter en skøn tur med i kalenderen og på erfaringen med SKL 
og ikke mindre end ”næsten” de sædvanlige gæve galler og lidt til. 

Ved ankomst efter en lang køretur til det jyske denne gang, nærmere 
betegnet Vingsted midt i næsten ingenting, ja så var der en skøn hal, der 
passede ind i de naturlige omkringliggende omgivelser. Her skulle vi alle 
sove og min tanke, ”hmmmmmm gad vide hvor længe den ro holder”.  
 
Hold da fest en masse mennesker og skydetider i de 2 nævnte discipliner, 
og ja vi fra SKL var godt repræsenteret i alle klasser og ikke mindst pla-
ceringer. Ja, der var alt fra førstepladser til bundpropper, ingen nævnt og 
ej heller ingen glemt.  
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To fantastiske skyde-
dage med gode er-
faringer og stof til ef-
tertanke. Vores SKL 
hold på 15 personer, 
hvoraf 50% ikke vid-
ste hvem, Vanilla Ice 
var, havde en super-
fed aften med den 
sædvanlige hygge, 
høj musik og håne-
retten af bundprop-
per og fejring.  

En skøn tur hvor vi 
kom hinanden ved, 
fik nogle placeringer med hjem, og alle havde et smil på læben både gamle 
som unge.  

Det sociale og aftenunderholdning var helt i top. Atter en gang kan jeg kun 
anbefale at støtte op om arrangementer. Det styrker det sociale, tilhørs-
forholdet og absolut også skydeerfaringer. 

Tak til alle og glæder mig allerede til næste arrangement. 

Kadri 

Påskesjov og fejring af mestre 
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Vi kunne endelig få fejret de 
mange skytter, som har 
kæmpet sig til medaljer i 
sæsonens løb.  
 
Vi startede med forskellige kon-
kurrencer på skydebanen og af-
sluttede med lidt god mad og 
uddeling af præmier.  
 

John Mortensen 
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SkytteCamp 2022 
 
I år havde DGI Nordsjælland 
skydning lavet et nyt tiltag, 
hvor unge mellem 13 og 17 år 
kom på en weekendtur til Ha-
nebjerg Skyttecenter. De kun-
ne se frem til en begivenheds-
rig tur, hvor de skulle igen-
nem en masse sjove aktivite-
ter. Meningen med turen var 
at ryste de unge sammen efter 
en svær corona tid, uden det 
havde så meget med skydning 
at gøre.   
 
Turen startede lørdag, hvor 
de spillede disc golf, skød 25 
meter pistol, var på oriente-
ringsløb og aftenen sluttede af 
med quizzer og film. Søndag 
gik dagen med combat ar-
chery, som er en slags stik-
bold med bue og pil. SKL hav-
de 2 deltagere med, Madeline 

og Selma, som begge havde nogle 
rigtig sjove dage og fik nye venner 
på tværs af foreningerne. Denne 
SkytteCamp var en kæmpe succes 
og vil helt klart blive gentaget 
næste år. Nu kan skytter og deres 
familier se frem til en hulahopdag 
fyldt med sjove aktiviteter. Så sæt 
kryds i kalenderen søndag den 
28/10-2022.  

Jeannette   


