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Huskeliste 
 Generalforsamling 30. april og 

tilmelding til spisning senest 
27. april. 

 Langdistance på Kalvebod 
hele sommeren. 

 Landsskydning 200 m i august 
og september. 

 Vingsted 20. september. 
 15 m skydning igen 3. september 
 Ha’ en god sommer. 
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BANKOAFTEN 2014 

 

Spændingen var stor hos de 45 forventningsfulde bankospillere, 

der onsdag den 5. februar passerede ind gennem porten til 

Skyttelaugets bankohaller på Frederiksberg Slot. Alle vidste, at et 

helt års venten nu var til ende, og at denne aften ville byde på 

noget helt specielt; - Skyttelaugets banko. 

 

Vanen tro var præmiebordet fyldt med mange flotte præmier, som 

det nok ville være værd at vinde. Vin, chokolade, snaps, 

Livgardens Amadillo øl og andre gode sager stod rettet ind til 

højre og ventede på at blive delt ud til de heldige og dygtige. 

 

Interessen for at finde de helt rigtige bankoplader var stor, og det 

var tydeligt at se, at det at finde de korrekte talkombinationer og 

den statistisk optimale fordeling af tallene på pladen, ikke var helt 

så lige til. For den målrettede bankospiller er det med at tage et par 

tilfældige plader og så satse på heldet herefter, ikke noget man 

bare gør. 

 

Alle fik dog valgt deres plader, og alle fik valgt den helt korrekte 

placering ved såvel borde som i forhold til opråberbordet. 

Tilstedeværelsen af samtlige numre i spillet blev kontrolleret, og 

så blev ”posen” rystet for første gang den aften. Spillet kunne 

begynde. 

 

Et efter et blev numrene råbet op, og lyden af ”banko” fra de glade 

vindere og ”.. neeej jeg mangler kun ..” og ”.. hvorfor vinder jeg 

aldrig..”, ”.. ryst så den pose ..”, ”..sig mig er mine numre 

overhovedet med i posen ..” med mere fyldte lokalet. I samme takt 

begyndte præmiebordet at blive tømt, og efter en ca. 1½ times spil 

var det slut. Sidste nummer var råbt op, og alle præmier var 

fordelt. 

 

For Skyttelauget var det endnu en rigtig god aften, med en rigtig 

flot deltagelse. En tak for deltagelse til alle, og på forhåbentligt 

gensyn til næste års bankospil i Skyttelauget.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så spilles der, 

og der er fuld 

koncentration 

ved alle borde. 

Sidste spil var 

med ekstra 

krav til deltag-

erne, idet man 

her selv skulle 

skrive 15 tal – 

forskellige 

naturligvis – 

ind på ekstra-

skiven. Dette 

viste sig som 

noget af en 

udfordring for 

enkelte af de 

fremmødte 

deltagere. 

  

  

  

 

  

Ingen banko 

uden præmier – 

og præmier var 

der mange af; 

chokolade, øl, 

snaps, kaffe og 

meget mere 

At vælge de 

rigtige plader 

er ikke for 

sarte sjæle. 

De rigtige 

numre skal 

være der, og i 

den rigtige 

orden. Tja til 

tider tager 

det at vælge 

længere tid 

end at spille. 

 

  



GENERALFORSAMLING 
 

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG 

 
Garderforeningens Skyttelaug afholder ordinær Generalforsamling 

onsdag d. 30. april 2014 kl. 18.30 på Carlsberg Fritidscenter, Ny 

Carlsberg Vej 68. Dagsorden jf. Skyttelaugets vedtægter. 

 

 1. Valg af dirigent. 
 

 2. Formandens beretning. 
 

 3. Kassererens beretning. 
 

 4. Indkomne forslag. 

 

 5. Fastsættelse af kontingent. 
 

6. Valg af kasserer. 

 På valg Ole C. Rasmussen. Villig til genvalg. 
 

 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. 

 På valg Leif Zachariassen. Villig til genvalg. 

 

 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

 På valg Torben Sonne. Villig til genvalg. 

 På valg Otto Jensen. Villig til genvalg. 
 

 9. Valg af revisor. 

 På valg Hans-Erik Skov Nielsen. Villig til genvalg. 
 

10. Valg af revisorsuppleant. 

 På valg John Lind Jans. Villig til genvalg 

 

11. Valg af fanebærer. 

 På valg Poul Laustsen. Villig til genvalg. 
 

12. Eventuelt. 

 

Tilmelding til den efterfølgende spisning skal ske ikke senere end 27. 

april, og kan gøres til Formanden på telefon 4444 2473, på mail 

stoltenborg@mail.dk eller på skydebanen. 

 

mailto:stoltenborg@mail.dk


REGIONSSKYDNING 15 M 
 

Søndag den 9. marts var 8 skytter fra Skyttelauget taget til Haslev 

for at deltage i Regionsskydning 15 m for de sjællandske garder-

foreninger. Skydninger foregår efter en næsten fast plan, hvor der 

begyndes med morgenkaffe og frisk morgenbrød, efterfulgt af 

skydning, og afsluttende med frokost og præmieuddeling. Sådan 

var det også i år. 

 

Ved ankomst til Haslev var alle naturligvis interesserede i at tage 

selve skydebanen nærmere i øjesyn. Banerne var med hæve/ 

sænkeborde, der var et behageligt lys, og der var god plads bag 

skytterne, så man ikke blev generet af folk, som skulle gå bagom. 

Alt i alt så det ganske godt ud.  

 

Første skytte fra Skyttelauget gik så på banerne, skød, og kom ud 

igen. De næste skytter gik ind, skød og kom ud igen. Alle havde 

dog, når de kom ud, den samme kommentar; - at det var dog nogle 

af de værste skydebaner, de nogensinde havde skudt på. 

 

Hvad man først oplevede, når man stod på standpladsen var, at der 

i bordpladen var skåret et indhak, der i sin udformning styrede 

skyttens skydestilling således, at skytten ikke selv kunne tilpasse 

egen skydestilling. Dernæst var standpladsen så smal, at dette 

sammen med den styrede skydestilling gjorde, at man alt for ofte 

kom til at aktivere skivetrækket, så skiven kom farende imod én, 

inden man havde skudt. Skydebanen stillede således uforudsete 

udfordringer, men trods dette fik alle dog skudt. 

 

Efter skydningen var der fælles spisning af en medbragte mad, og 

her var Skyttelaugets deltagere suveræne. Et frokostbord med både 

lune og varme retter, med dug og 5-armet lysestage på bordet blev 

dækket. Måske er vi ikke så gode til at skyde, men til det 

kulinariske kan vi godt være med. 

 

Resultatmæssigt gik det trods alt helt pænt, og der var således 

præmier til flere af vore skytter. 



SKYTTELAUGETS FØDSELSDAG 

 

25. februar kunne Garderforeningens Skyttelaug fejre sin 72 års 

fødselsdag. For en forening som Skyttelauget er det helt bestemt 

noget, som skal markeres og fejres, og selvfølgelig helst på selve 

dagen. Imidlertid faldt den 25. februar i år på en tirsdag, så 

fejringen blev skubbet til dagen efter. 

 

Forinden den 25. februar var der blevet slået på tromme for 

fødselsdagen, og der var mere end antydet, at der måske ville være 

mulighed for både portvin og lagkage. Intet var dog sikkert, men 

hvis man så tilbage på de sidste par års fødselsdag, hvor begge 

dele blev serveret, så var der god mulighed for, at dette ville blive 

gentaget også i år. 

 

Aftenen begyndte på vanlig vis med skydning, der bød på 15 

fødselsdagresultater, der efterfølgende er indrapporteret til vores 

landsdelsforening som konkurrenceskydning for yderligere at 

markere fødselsdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturligvis er selve skydningen det væsentlige på en onsdag aften, 

og det var det også på en aften hvor vi skulle fejre fødselsdag. 

Sidste skud blev dog affyret, og der blev pakket sammen i 

kælderen. 

 

  

   

 



Herefter var der så samling i lokalet over skydebanen, hvor der var 

dækket op med dug på bordene, flag, kaffe, og naturligvis Den 

Kongelige Livgardes portvin og lagkager i massevis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaffen blev skænket op, portvinen budt rundt og lagkagen blev 

skåret for. Herefter ønskede formanden på medlemmernes vegne 

Garderforeningens Skyttelaug tillykke med de 72 år og 

konstaterede, at det godt nok er en ældre forening, men at det er en 

forening med liv og aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

Kaffen, lagkagen og portvinen blev nydt, og alle var enige om, at 

dette er den helt rigtige måde at markere denne dag på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   
 

 

 

 



MUMIESKYDNING 

 

Mumierne synger, og Skyttelauget skyder. En gang imellem 

synger skytterne også, men skyder mumierne? 

 

Dette spørgsmål førte tidligere på året til en henvendelse til 

forsangeren for Mumierne med et tilbud om, at Skyttelauget, 

såfremt der var interesse herfor, gerne ville arrangere en særlig 

Mumieskydning. Tanken var, at Mumieskydningen skulle være så 

tæt på mumiernes normale program som muligt, med den forskel 

dog, at der i stedet for sang skulle skydes. 

 

For at gøre dette muligt havde Københavns Skytteforening sagt ja 

til, at vi kunne anvende deres skydebaner onsdag formiddag i DGI-

byen. Vi havde også fået lov til at låne geværer af Københavns 

Skytteforening, hvilket jo gjorde det hele noget nemmere, når vi 

ikke selv skulle transportere geværer frem og tilbage. 

 

Tilbuddet gik ud til Mumierne i forbindelse med mumiemøderne i 

februar og marts, og tilbagemeldingen var, at 10 mumier gerne 

ville prøve sig udi skydningen. 

 

Onsdag den 19. marts mødtes man så kl. 10.00 i DGI-byen. 

Desværre var der et par stykker, som ikke mødte frem, men de 

som kom, havde et par hyggelige timer. 

 

Ved ankomst blev der serveret en kop kaffe, og der blev givet 

instruktion om skydningen. Selve skydningen var en almindelig 

20-skuds serie, men den blev skudt som landsskydning. Herefter 

var det ind på banerne, og selvom flere ikke havde skudt siden 

soldatertiden, så var alle resultater alligevel ganske pæne. 

 

Efter skydningen kom dagens højdepunkt, idet det nu var tid til et 

par velsmurte stykker smørrebrød med tilhørende påskeøl, og 

afsluttende med kaffe. 

 

Alt i alt en hyggelig dag, som forhåbentligt kan gentages næste år. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. marts og mumierne er inviteret til landsskydning i DGI-byen, hvor 

dagen begynder med en fortjent kop kaffe og en småkage. 

   

Først lidt instruktion, og så er det bare om at fokusere på pletten. 

 

  

 

Skydningen er overstået, og nu er det alvor, - maden kommer på bordet. 

 

   

Mogens lægger taktik, og så går det løs. 

 

   

Alle har skudt og alle er mætte, - målet er nået. 

   

Et par hyggelige timer er nu overstået, - måske vi gør det igen i 2015. 



TREKANTSKYDNING 15 M 
 

 

Onsdag den 12. marts mødtes de tre foreninger, Nordre Birks 

Garderforening, Søndre Birks Garderforening og København til 

den årlige Trekantskydning. Værtsskabet for skydningen går på 

skift mellem de tre foreninger, og i år var det så Skyttelauget, der 

havde inviteret. 

 

Det blev en onsdag med travlhed på skydebanen. Ndr. Birk stillede 

med 6 skytter, Sdr. Birk med 9 skytter og Skyttelauget med 13 

skytter, så alt i alt skulle ikke færre end 28 skytter en tur på 

skydebanen. Når dette antal ses i forhold til, at vi jo kun råder over 

4 fungerende standpladser, så var der ikke råd til, at en standplads 

var ledig i mere end, hvad det tager at skifte en skytte ud med den 

næste. 

 

Med lidt styring og forståelse for behovet for hele tiden at have 

alle standpladser fyldt op, gik skydningen slag i slag, og omkring 

kl. 20.30 var sidste skytte færdig. 

 

Fra skydebanen gik turen oven på, hvor der var dækket op til 

spisning. Godt nok er det gamle cafeteria stadig lukket, men med 

lidt snilde var der dækket op i lokalet lige over skydebanen med 

dug på bordene og lækkert smørrebrød. 

 

Aftenens traktement bestod af 3 stykker luksus smørrebrød, og 

selv om en gammel garder ofte er kendetegnet ved en god appetit, 

så måtte flere erkende, at de ikke var i stand til at indtage alle 3 

stykker, men måtte ”nøjes” med 2. 

 

Da den værste sult var stillet, var det tid til uddeling af præmier. I 

alt skulle 4 pokaler uddeles, og her tog Skyttelauget pokalerne for 

bedst skydende hold og for bedste skytter i både senior og veteran 

rækken. Handicappokalen blev vundet af Sdr Birk. Herudover var 

der vin til de bedste 2 skytter fra hver forening. Endnu en hyggelig 

aften mellem de tre foreninger var hermed overstået.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Trekantskyd-

ning 15 m 

fortalt i 20 

billeder. 



LÆS SIGTEKORNET PÅ INTERNETTET 

 

Mon ikke mange efterhånden har fundet ud af, at Sigtekornet kan 

læses på internettet. 

 

Det første Sigtekorn på internettet er tilbage fra januar 2007. 

Herefter skete der så ikke skete så meget mere på denne front det 

år, og kun denne ene udgave af Sigtekornet fandt vej til internettet. 

Hvad årsagen hertil kan være står hen i det uvisse, men måske var 

det en manglede tro på, at internettet var kommet for at blive og 

ikke blot var en døgnflue. 

 

Med januarudgaven i 2008 skete der imidlertid en væsentlig 

ændring i udgivelsesfrekvensen på internettet, idet samtlige numre 

af Sigtekornet siden da, har fundet vej hertil. De seneste 25 numre 

af Sigtekornet er således lagt ud og kan læses på internettet. 

 

I de første år af Sigtekornets liv på world-wide-web var der tale 

om en næsten ren tekstudgave. Ofte var teksten krydret med et par 

sjove tegninger, og kun sjældent var der gengivet fotos i 

Sigtekornet. Baggrunden for de manglende fotos var, at disse ved 

kopiering ofte ville tabe i skarphed i papirudgaven, og således for 

ofte fremstå som grynede og uskarpe.  

 

Med udgivelse af Sigtekornet nr. 4 i november 2012 tog 

internetudgaven sit næste skridt. Med denne udgave blev der for 

første gang lavet en særlig version til internettet. Denne version 

indeholdt en side med fotos i tilknytning til teksten om 

fugleskydningen samme år. Efterfølgende har hvert andet nummer 

været udgivet i internetversion med tilhørende fotos. 

 

Også dette nummer er krydret med fotos og kan ses på internettet: 

 www.garderforeningen.dk  

 www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.html 
 

Sigtekornets fotograf vil også fremover have kameraet med, 

således at der kan vises aktuelle fotos fra Skyttelaugets aktiviteter. 

 

http://www.garderforeningen.dk/
http://www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.html


KOMMENDE AKTIVITETER 

 

 

SKYTTELAUGETS GENERALFORSAMLING 

 30. april 2014 kl. 18.30. 

 Carlsberg Fritidscenter. 

 Tilmelding til spisning ikke senere end 27. april til formanden. 

 
GARDERFORENINGEN – DEN KONGELIGE LIVGARDE 

Den endelige dato er ikke sat endnu, men skydningen vil finde sted 

i sidste halvdel af august eller første halvdel af september. Dato vil 

blive koordineret med Livgarden, så det passer med rotationen af 

nyt vagtkompagni til Gothersgade i august, og inden skydningen i 

Vingsted. Nærmere information om skydningen vil følge. 

 
LANDSSKYDNING 200 M 

Gardernes Landsskydning på 200 m afholdes igen i år i månederne 

august og september. De sidste mange år har Garderforeningen i 

København været den størst deltagende forening, og det skal den 

naturligvis også være i år. Kig derfor på din kalender, og se om der 

ikke er plads til, at du kan deltage.  

 
VINGSTED 

Der er i år kaldt til samling i Vingsted lørdag den 20. september. 

Også i år vil der være gratis ammunition på både 200 m og 50 m 

banerne. Skyttelauget vil naturligvis være at finde blandt 

deltagerne, og planlægning af turen til Vingsted er allerede i fuld 

gang. Har du lyst til at deltage eller høre nærmere om turen, så 

kontakt formanden.  

 

 

 



SPISNING DEN FØRSTE ONSDAG 

 

Igennem snart mange år har det været en fast del af Skyttelaugets 

aktiviteter, at der har været spisning hver den første onsdag i en 

måned. Spisningen har været sammenfaldende med afholdelse af 

handicapskydning, og denne kombination af skydning og hygge 

bag efter, er noget alle sætter pris på. 

 

I al den tid Skyttelauget har skudt på Carlsberg Fritidscenter har vi 

spist i centrets cafeteria, og den første spisning i januar i år var 

således allerede aftalt og bekræftet da vi sluttede sæsonen af inden 

jul.  

 

Stor var overraskelsen derfor, da det efter jul og nytår kunne 

konstateres, at fritidscentrets cafeteria var lukket hen over jul og 

nytår. Dette satte nu foreningen i en ny problemstilling, nemlig om 

der kunne laves et alternativ til spisested, eller om vi måtte 

undvære spisningen for resten af sæsonen. 

 

Da kombinationen af gamle gardere og mad er noget naturligt 

sammenhørende, så skulle der skulle findes en løsning, der også i 

den sidste halvdel af indeværende sæson kunne give mulighed for 

spisning. Løsningen herpå viste sig derfor meget hurtigt, idet 

Skyttelauget fik lov til at bruge lokalet lige over skydebanerne, og 

i den modsatte ende af bygningen end det normale cafeteria. 

 

Lokalet, der tidligere har været anvendt som både sanglokale og til 

yoga, havde både plads nok, og det nødvendige antal stole og 

borde til 30 personer. Resten var så op til Skyttelauget at klare. 

 

Siden første onsdag i år er det blevet til flere gange spisning i dette 

lokale. Foreningens gamle blåternede duge er fundet frem, og med 

medbragt service, bestik, servietter, kaffe og the, samt øl og vand 

og smørrebrød, så er det blevet til mange hyggelige aftener. 

 

Gamle gardere, handicapskydning og spisning hører således stadig 

sammen. 



 
 
 
 

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG 

FORMAND KASSERER 

Jan Stoltenborg Ole C. Rasmussen  

Jægergangen 11  Rødkildevej 60 

2880 Bagsværd 2400 København NV 

Tlf.: 44 44 24 73 Tlf.: 53 27 92 74 

E-mail: stoltenborg@mail.dk E-mail:ab-bakkehusene@kab-bolig.dk  

 Giro-konto: Reg. Nr. 1551 

  Konto Nr.  0007132409  

 

NÆSTFORMAND SKYDEUDVALG 

Ole Abildgaard John Nielsen 

Æblets Kvarter 7 B Viskumvej 20 

2620 Albertslund 2770 Kastrup 

Tlf.: 22 49 48 46 Tlf.: 32 52 22 68 

E-mail: o.abildgaard@adslhome.dk  E-mail: viskum20@gmail.com 

 

SKYDEUDVALG SIGTEKORNET 

Leif Zachariassen Jan Stoltenborg 

Frederiksborgvej 174 Jægergangen 11  

2400 København NV 2880 Bagsværd 

Tlf.: 35 81 67 75 Tlf.: 44 44 24 73 

 E-Mail: stoltenborg@mail.dk  

 

 

GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN    

FORMAND  
Jørn Knudsen 

Strandboulevarden 175, st.th. 

2100 København Ø 

Tlf.: 44 70 21 55. 

E-Mail: formand@garderforeningen.dk 

 

 

SKYDEBANER 

KORTDISTANCE LANGDISTANCE 

Carlsberg-Tuborg Fritidscenter Københavns Skyttecenter 

Ny Carlsberg Vej 68 Selinevej 5, Kalvebod 

 Tlf.: 32 52 53 44 (vagten) 

 

 
 

 

mailto:stoltenborg@mail.dk
mailto:ab-bakkehusene@kab-bolig.dk
mailto:o.abildgaard@adslhome.dk
mailto:mviskumex@vip.cybercity.dk
mailto:stoltenborg@mail.dk
mailto:formand@garderforeningen.dk


 

 

APRIL 

Onsdag 09 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 13 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 16 Træning 15 m  kl. 1830 

Onsdag 23 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 27 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 30 Generalforsamling kl. 1830 
 

MAJ 

Onsdag 07 300 m aftenstævne på Kalvebod kl. 1600 

Søndag 11 Langdistance på Kalvebod k. 0800 

Onsdag 21 300 m aftenstævne på Kalvebod kl. 1600 

Søndag 25 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
 

JUNI 

Søndag 01 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 04 300 m aftenstævne på Kalvebod kl. 1600 

Søndag 15 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 21 300 m aftenstævne på Kalvebod kl. 1600 
 

JULI 

Sommerferie 
 

AUGUST 

Søndag 03 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 13 300 m aftenstævne på Kalvebod kl. 1600 

Søndag 17 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 27 300 m aftenstævne på Kalvebod kl. 1600 

Søndag 31 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
 

SEPTEMBER 

Onsdag 03 Træning og handicapskydning 15 m  kl. 1830 

Onsdag 10 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 14 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 17 Fugleskydning 15 m  kl. 1830 

 


