
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Atter et skydeår lakker nu mod enden. Med årets 

generalforsamling markeres afslutningen på det gamle 

skydeår. Ser man tilbage på året, der snart er gået, så er det 

igen præget af mange aktiviteter og begivenheder. 

 

Vi går nu ind i sommerhalvåret, hvor fokus er på langdistancen, 

men også på sommerferie. Skyttelauget ønsker derfor alle 

medlemmer og familier en god sommer. 
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GARDERFORENINGES SKYTTELAUG 75 ÅR 
 

Onsdag den 25. februar 1942 var der indkaldt til stiftende 

generalforsamling i en skyttefraktion under Garderforeningen i 

København. Garderforeningens bestyrelse havde forespurgt Valdemar 

Burghard om han ville påtage sig opgaven at etablere en skytteafdeling 

under Garderforeningen. 

 

Valdemar Burghard accepterede denne udfordring, og efter et grundigt 

indledende arbejde, hvor han sammen med et par gamle gardere 

udarbejdede fundamentet for en skytteafdeling, blev der indkaldt til 

stiftende generalforsamling.  

 

Der er nu gået 75 år siden denne stiftende generalforsamling, og den 

tanke der den gang blev født, og det fundament, som initiativtagerne 

lagde, har vist sig at kunne bære. 

 

At runde 75 år som skytteforening inden for ikke bare Garderforeningen 

i København men også inden for De Danske Garderforeninger skulle 

naturligvis fejres. Med Skyttelaugets jubilæum markeres således ikke 

blot et foreningsjubilæum, men også 75 året for organiseret skydning 

inden for garderbevægelsen. 

 

Et blik i kalenderen for 2017 havde vist, at 25. februar 2017 var en 

lørdag, og hvad kan være mere passende for en markering af en rund 

dag, end at gøre det på selve dagen. Nu var dagen så fastlagt, og hermed 

fulgte naturligt, at dagen selvfølgelig skulle markeres på Livgardens 

Kaserne, som alle gamle gardere har et nært forhold til. 

 

Med dato og sted fastlagt blev Den Kongelige Livgardes officersmesse 

derfor reserveret, således at rammerne for festligholdelse af Skyttelauget 

kunne være i orden. 

 

Herefter blev invitation sendt ud sammen med Sigtekornet. At invitere til 

jubilæum er altid spændende, for hvor mange vil tage imod og 

efterfølgende tilmelde sig. Spørgsmålet om hvorvidt der var interesse for 

deltagelse blev dog hurtigt gjort til skamme, og ved tilmeldingens 

afslutning var den øvre begrænsning på 50 deltagere blevet til i alt 51 

tilmeldte. Der kom efterfølgende et par afbud, så deltagerantallet endte 

på 49.  



 

Dagens program var planlagt indledt med en kranselægning ved 

garderstatuen på Livgardens Kaserne. Al udendørs aktivitet er som 

bekendt bedst, hvis vejret er godt, og lige netop godt vejr var der ikke 

meget af i ugen op til 25. februar. Imidlertid slog vejret helt om den 25. 

februar, solen brød igennem, blæsten stilnede af og kulden var ikke mere 

bidende. Det var således det ideelle vejr.  

 

Kl 12.05 stod de gamle gardere antrådt på 2 geledder, og fanen blev ført 

ud fra Midterpavillonen og ført til højre fløj af Skyttelauget. Herefter 

blev der lagt en krans som tegn på vores tilknytning til Den Kongelige 

Livgardere og respekt for de gardere, som siden 1658 er faldet for 

Livgarden. 

 

Efter dette begav alle sig til officersmessen, hvor velkomstdrinken 

ventede. Denne blev serveret, og ordet blev ordet givet til formanden for 

Garderforeningen i København, Jørn Knudsen. Han kaldte Skyttelaugets 

mangeårige kasserer, Ole C. Rasmussen, frem og tildelte ham De Danske 

Garderforeningers hæderstegn. En velfortjent hæder til OC. 

 

Uden mad og drikke dur en garder ikke, så det var med spænding og 

forventning, at selskabet forlagde fra parolestuen og til spisestuen. Her 

var der dækket flot op med Livgardens service med ”Solen” på både 

tallerkener og bestik. 

 

Dagens anretning blev præsenteret af kokken, der kunne fortælle, at der 

ville blive serveret: 

 Forret. En lakseanretning med kold sauce og hjemmebagt brød. 

Hertil en kold hvidvin. 

 Hovedret, En buffet med et stort udvalg af veltillavet og mørt 

forskelligt kød, diverse kartofler samt flere indbydende salater. 

Hertil en blød og tilpas tempereret rødvin 

 Dessert. Tiramisu. Hertil Livgardens Portvin. 

 

At middagen blev bifaldet kom til udtryk på flere måder. Dels blev der 

fra alle sider givet udtryk herfor, men det mere synlige tegn herpå var 

nok, at der til stadighed var deltagere, som lige skulle op og have lidt 

mere fra buffeten. 

Under middagen talte formanden for foreningen. Han trak historien fra 

1942 frem og kunne herefter kun anerkende den indsats tidligere 



bestyrelser og medlemmer har gjort for foreningen. Disses indsats for 

Garderforeningens Skyttelaug har været afgørende for, at vi i år har 

kunnet fejre foreningens 75 års dag. Formanden takkede ligeledes 

medlemmerne i dag. Uden deres interesse og medleven i foreningen, 

ville der ikke være et Skyttelaug. Han sluttede med at bede alle rejse sig 

og udbringe et trefoldigt leve for Garderforeningens Skyttelaug. 

 

Fra Garderforeningen i København medbragte foreningens formand Jørn 

Knudsen en hilsen. Han ønskede på vegne af moderforeningen 

Skyttelauget tillykke med dagen, og overrakte et gavebrev til 

Skyttelauget pålydende 2 nye geværpiber til vore langdistancerifler. En 

meget flot gave, som skytterne vil få stor glæde af. 

 

Fra Nordre Birks Garderforening ønskede skydeudvalgsformanden 

Jørgen Skov Andersen Skyttelauget tillykke med dagen, og takkede for 

de mange hyggelige timer foreningerne havde tilbragt sammen. Han 

overrakte herefter et skjold til Skyttelauget med hilsen fra skytterne i 

Nordre Birks Garderforening. 

 

Tiden var nu inde til at forlægge til parolestuen igen, hvor der var dækket 

op til kaffe. Hertil blev der serveret hjemmebagte kransekager og en lille 

avec. Enkelte fandt nok, at den lille avec var en smule for lille, hvorfor 

de valgte at komme yderligere en lille avec op i den i forvejen lille avec, 

hvorved det nu blev en rigtig avec. Ja sådan kan man jo tilpasse alt. 

 

Snakken gik og tiden gik, og efter mere end en garderhistorie var det ved 

at være tid til at bryde op. Efter nogle gode og hyggelige timer takkede 

deltagerne af, og lidt efter lidt forlod alle Livgardens Kaserne. Tilbage 

stod nu kun minderne om en dejlig dag og en markering af 

Garderforeningens Skyttelaug, som Skyttelauget har fortjent. 

 

Skyttelaugets bestyrelse vil her gerne takke alle deltagerne i de 

forskellige jubilæumsfestligheder for deres positive opbakning. At 

planlægge et arrangement af denne karakter er kun sjovt, når der er 

opbakning hertil, og opbakning var der masser af. Også tak til 

Garderforeningen i København og Nordre Birks Garderforening for 

deres gaver til Skyttelauget. 

 

Endnu en gang et stort tillykke til Garderforeningens Skyttelaug med de 

75 år, med ønsket om, at der fortsat er masser af 10’ere i geværerne. 



TILLYKKE MED DE 75 ÅR 
 

At Garderforeningens Skyttelaug i år kan fejre sin 75 års dag, er helt 

sikkert ikke forbigået nogens opmærksomhed. Den runde dag skulle 

selvfølgelig markeres særligt på selve årsdagen, men den skulle 

naturligvis også markeres på skydebanerne. 

 

På langdistancen blev jubilæet markeret med lidt ekstra godt til 

morgenmaden, som hermed trak lidt længere ud en normalt, - men hvad 

gør det, når bare man har det godt. Herefter blev dagens skydning på 300 

m brugt som jubilæumsskydning. 

 

På kortdistancen blev dagen markeret onsdag den 22. februar. Dagens 

skydning var en almindelig 20 skuds serie, men også her blev 

skydningen brugt som en jubilæums skydning. Enkelte deltagere troede 

fejlagtigt, at der ved denne skydning ville blive set lidt mildere på 

skiverne i forbindelse med bedømmelse af skuddene, men her tog de fejl. 

Bedømmelsen af hver enkelt skydeskive var nøjagtig lige så ”hård”, som 

den plejer at være, og ved selv den mindste berøring af stregerne blev 

skuddet dømt ude. Ret skal være ret, også når jubilæum fejres. 

 

Efter at sidste skud var blevet skudt blev der dækket op til en lidt mere 

festlig markering af foreningens 75 års dag. Det har gennem en del år 

været en fast del af fejringen af foreningen, at der dækkes op med kaffe 

og kage, og sådan skulle det naturligvis også være i år. 

 

Bordet blev dækket og kaffe og the blev serveret. Hertil kom så 

othellolagkagerne på bordet sammen med Livgardens portvin. Så kan det 

næsten ikke blive mere festligt, og for en gammel garder kan det være 

svært helt at begrænse sig.  

 

Lagkagen blev dog af foreningens betroede lagkageskærer serveret i 

præcist afpassede og lige store stykker, så ingen kunne efterfølgende 

klage over at have fået et for lille stykke. Portvinens blev hældt op, og så 

var det til at skåle og ønske Skyttelauget tillykke med de 75 år. 

 

Efter nu at have markeret den store dag på både kort- og langdistancen 

var der kun tilbage at se frem til 25. februar, hvor Skyttelaugets store 

jubilæumsarrangement skulle afholdes. 

 



GENEREALFORSAMLING 

 

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG 

 

 

April måned er nu godt i gang, og Skyttelauget nærmer sig 

afslutningen på det igangværende skydeår. Kortdistance afsluttes 

den 19. april og ugen efter afholdes Skyttelaugets 

generalforsamling. 

 

På næste side er dagsorden for generalforsamlingen anført. Den er 

i sit indhold ikke overraskende, og umiddelbart tyder intet på, at 

der er revolutioner på vej. 

 

Sammen med dette nummer af Sigtekornet er regnskabet for 2016 

vedlagt, og det er således muligt forud for generalforsamlingen at 

få et indtryk af foreningens økonomiske tilstand. På selve 

generalforsamlingen vil kassereren uddybe de enkelte poster, lige 

som han vil kommentere mere i detaljen for regnskabet. 

 

Også i år afholdes generalforsamlingen i det lille cafeteria på 

Frederiksberg Slot. Der vil være adgang til slottet fra kl. 18.00, og 

alle bedes være på plads ikke senere end 18.30, hvor der vil blive 

ringet ind til generalforsamling. 

 

Efter afslutning af selve generalforsamlingen vil der blive 

præmieuddeling for årets kortdistance, og herefter vil der blive 

serveret et par stykke smørrebrød. 

 

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen er nødvendigt, 

og skal ske enten på skydebanerne eller direkte til formanden på 

telefon 4444 2473 eller mail stoltenborg@mail.dk. Tilmelding 

ikke senere end 23. april 2017.  

 

På gensyn til generalforsamling den 26. april 2017.  
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GENERALFORSAMLING 
 

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG 

 

DAGSORDEN 
 

 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Valg af referent. 
 

3. Godkendelse af dagsorden. 
 

4. Formandens beretning og godkendelse heraf. 
 

5. Kassererens beretning og godkendelse heraf inklusiv: 

a. Fremlæggelse af regnskab. 

b. Fremlæggelse af budget for kommende år. 

c. Fastsættelse af kontingent for kommende år. 
 

6. Indkomne forslag. 
 

7. Valg af formand. 

På valg Jan Stoltenborg. Villig til genvalg. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg John Nielsen. Villig til genvalg. 

På valg Ole Abildgaard. Villig til genvalg. 
 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

 På valg Torben Sonne. Villig til genvalg. 

 På valg Henrik Stenstrup Nielsen.  Villig til genvalg. 
 

10. Valg af revisor. 

 På valg John Lind Jans. Villig til genvalg. 
 

11. Valg af revisorsuppleant. 

På valg Janne Gretved. Villig til genvalg. 
 

12. Valg af fanebærer. 

 På valg Poul Laustsen. Villig til genvalg. 
 

13. Eventuelt. 

 

 



REGIONSSKYDNING 

 
Så har der igen været afholdt regionsskydning. Ideen med denne 

skydning er, at garderforeningerne på Sjælland, Lolland, Falster og Møn 

får lejlighed til at mødes til kappedyst og garderhistorier. Ideen er der for 

så vidt ikke noget forkert i, hvilket alle garderforeninger i vores region er 

enige i, men fra at være enige og til at deltage er der trods alt et spring. 

 

Også i år måtte det konstateres, at kun de sædvanlige deltagere mødte op 

til regionsskydning, nemlig Frederiksborg Amt Garderforening, Køge 

Garderforening og så Skyttelauget som repræsentanter for 

Garderforeningen i København. 

 

Årets værter var Frederiksborg Amt, som havde lånt skydebaner ved den 

lokale skytteforening i Frederikssund. Disse baner kender vi, og der har 

flere gange været afholdt regionsskydning her, så det var et gensyn med 

kendte omgivelser, hvilket absolut ikke gjorde noget.  

 

Dagen startede med fælles morgenbord, hvor alle fik stillet den værste 

sult. Herefter var der indskrivning og skydning. Skydningen blev afviklet 

på næsten nye skydebaner med elektronisk markering på både den 

enkelte standplads ved skytten og på en stor monitor i opholdslokalet. 

Skytten havde således rigtig gode forhold, ligesom man fra 

opholdslokalet kunne følge de enkelte skytter og deres resultater. 

 

Så kom, hvad der næsten kan kaldes dagens højdepunkt, frokosten. Også 

i år dækkede Skyttelauget op med dug på bordet, 5-armet lysestage og en 

overdådighed af lækkert pålæg og retter. Det er efterhånden blevet en 

god tradition, at alle medbringer noget til det fælles frokostbord, og 

denne tradition bør der ikke ændres ved. 

 

Som ved enhver konkurrence skulle de endelige resultater naturligvis 

også frem, og her kunne Skyttelaugets deltagere være godt tilfredse, idet 

en stor del af præmierne blev taget med mod København. En enkelt 

præmietager fik dog en hentydning om, at hans vinpræmie godt måtte 

tages med til Vingsted senere på året. 

 

En tak til Frederiksborg Amt for et godt arrangement, som vi helt sikkert 

også vil deltage i til næste år. 

 



ÅRETS BANKO 
 

Året store bankobegivenhed er nok stadig det årlige bankospil i 

Garderforeningens Skyttelaug. Denne bankoaften udmærker sig ud over 

den normale bankospænding ved en kombination af flotte præmier og en 

særdeles hyggelig stemning og atmosfære. Sådan var det også i år. 

 

Skyttelauget havde inviteret til bankoaften onsdag den 22. marts i 

foreningens bankolokaler på Frederiksberg Slot. Det er efterhånden en 

tradition, at Skyttelauget holder banko på slottet, og selv om mindre 

måske kan gøre det, så er det vel en passende rammefor Skyttelauget. 

 

Godt 30 forventningsfulde deltagere mødte frem. Alle var spændte på 

aftenens forløb, og selvom det blev forsøgt skjult i en håndtaske, så var 

det alligevel tydeligt, at nogen havde forberedt sig ved at medbringe 

ekstra bæreposer til at bære de forventeligt mange præmier hjem i. 

 

Aftenens første store udfordring var dog valg af spilleplader. At vælge en 

bankoplade er andet end blot at tage en plade fra bunken. Den rigtige 

plade skal indeholde de rigtige numre, og skal man have flere plader, 

skal disse komplimentere hinanden, således at spillerens vinder-ods 

forøges. Det kan således godt tage lang tid, inden de rigtige bankoplader 

er fundet. 

 

Udfordringen med pladerne blev dog klaret, og alle fik sat sig godt 

tilrette med pladerne rigtigt placeret på bordet …. og så gik det løs. 

 

Et efter et blev numrene råbt op, og lidt efter lidt blev først én række, så 

2 rækker og til sidst pladen fuld spillet og vinderne fundet. Spændingen 

var til at mærke under alle spil, og opfordringer til at ryste posen, og til 

at komme med det rigtige og manglende nummer, lød jævnligt fra salen. 

Ligeledes hørtes også ind imellem opgivelsens suk, når en spiller kun 

manglede et nummer, og en anden så dristede sig til at råbe banko. 

 

Som aftenen skred frem blev præmiebordet efterhånden tømt. Alle banko 

præmier var om ikke ligeligt fordelt, så dog fordelt. Ligeledes blev 

aftenens lotteri trukket og de mange præmier herfra blev udleveret til en 

heldig vinder.  

 

Herefter var det var så tid til at takke af efter en hyggelig bankoaften. 



MUMIESKYDNING 
 

Onsdag den 15. marts blev der igen afholdt et dobbeltarrangement, hvor 

skydning og lidt godt at spise blev kombineret. Dobbeltarrangementet 

var en årlig Mumieskydning og en årlig skydning mellem garderne og 

Ældre Sagen under Københavns Skytteforening. 

 

Ideen til dette arrangement opstod for et par år siden, hvor Skyttelauget 

inviterede Garder Mumierne på skydebanen en onsdag formiddag for at 

prøve at skyde med gevær igen og for at skyde landsskydning på 15 m. 

 

Dette rygtedes meget hurtigt til Ældresagens skytter, der hver uge mødes 

og skyder onsdag formiddag, og efter en kort snak formændene imellem 

blev det hurtigt aftalt, at der skulle laves et fælles arrangement. 

 

Kl. 10.00 mødtes alle på skydebanerne i DGI-Byen, og herefter gik det 

løs. 8 Mumier havde fundet vej til skydebanerne, og selv om et par af 

dem også er medlem af Skyttelauget, så talte de i dag som Mumier. Alle 

deltagende mumier havde deltaget før, så det var bare om at komme ind 

på standpladserne. 

 

Mumierne blev dog ikke sluppet løs helt på egen boldgade, men hver af 

dem blev tildelt en hjælper fra Skyttelauget, som kunne sikre, at geværet 

pegede i den rigtige retning og samtidig kunne assistere med 

skydestilling og andet. 

 

Alle skydninger blev gennemført for de to foreninger, og mens de sidste 

skud blev skudt, gik andre i gang med at dække bord til den afsluttende 

frokost. Det er her godt at se, at fra første gang, hvor hver forening sad 

for sig, så er der nu en god blanding af gamle gardere og Ældresagen ved 

alle borde, hvilket absolut ikke har lagt en dæmper på snakken. 

 

Som enhver anden skydning med konkurrence i sig, så har denne 

skydning også en præmieuddeling. At skulle lave en resultatliste og 

præmiere i forhold hertil er imidlertid ikke nemt, for nogle deltagere 

skyde med salonriffel, andre med luft riffel, og andre igen med pistol. 

Denne udfordring løses dog ved, at alle dømmes som vindere og alle 

modtager en præmie, - i år en pakke med 6 flødeboller. 

 

Igen et hyggeligt arrangement, der ganske givet vil blive gentaget i 2018. 



 

 
 

 

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG 

FORMAND KASSERER 

Jan Stoltenborg Ole C. Rasmussen   

Jægergangen 11  Rødkildevej 60 

2880 Bagsværd 2400 København NV 

Tlf.: 4444 2473 Tlf.: 5327 9274 

E-mail: stoltenborg@mail.dk Giro-konto: Reg. Nr. 1551 1551 

  Konto Nr.  0007132409  

 

NÆSTFORMAND SKYDEUDVALG 

Ole Abildgaard John Nielsen 

Æblets Kvarter 7 B Viskumvej 20 

2620 Albertslund 2770 Kastrup 

Tlf.: 2249 4846 Tlf.: 3252 2268 

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

 

SKYDEUDVALG SIGTEKORNET 

Michael Clementsen Jan Stoltenborg 

Vejlegårdsparken 16, st. tv. Jægergangen 11  

2665 Vallensbæk 2880 Bagsværd 

Tlf.: 4353 1060 Tlf.: 4444 2473 

E-mail: clemme-vgp16@hotmail.com  E-Mail: stoltenborg@mail.dk  

 

 

GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN    

FORMAND KASSERER 
Jørn Knudsen Niels M. Knudsen 

Strandboulevarden 175, st. th. Fælleddiget 37 

2100 København Ø 2300 København S 

Tlf.: 4470 2155. Tlf.: 4254 0906 

E-Mail: formand@garderforeningen.dk   E-mail: kasserer@garderforeningen.dk   

 

 

SKYDEBANER 

KORTDISTANCE LANGDISTANCE 

DGI-Byen Københavns Skyttecenter 

 Selinevej 5, Kalvebod 
                Tlf.: 3252 5344 (vagten) 
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APRIL 

Onsdag 12 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 19 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 26 Generalforsamling kl. 1830 

Søndag 30 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

 

MAJ 

Søndag 14 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Søndag 28 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

 

JUNI 

Søndag 11 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

 

JULI 

Sommerferie – ingen skydning 

 

AUGUST 

Søndag 06 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Søndag 20 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

 

SEPTEMBER 

Søndag 03 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 06 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 13 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 20 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 27 Træning 15 m kl. 1830 
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