
 
 
Årets gang kan måles på mange måder; - et kalenderår, fra 
fødselsdag til fødselsdag, en skydesæson og så videre. Herudover 
kan det også måles som tiden fra én generalforsamling til den 
næste generalforsamling, og gør man det i Skyttelauget, så er der 
igen ved udgangen af april gået et helt år. 
 
Skyttelauget kan så se tilbage på de mange aktiviteter, genkalde de 
mange gode skud, og de mange forklaringer på skuddet som gik 
lidt skævt, men ikke mindst se tilbage på de mange hyggelige 
stunder til enten træning eller ved de særlige arrangementer. 
 
Med generalforsamlingen lukkes der samtidig ned for kortdistance 
sæsonen 2018/2019. Herefter vil skydningen foregå på de lange 
distancer på Københavns Skyttecenter, hvor vi vil mødes og 
forbedre os, inden vi efter sommerferien tager hul på 
landsskydning på 200 m, skydning mod Livgarden, skydning i 
Vingsted og hvad der ellers dukker op. Der er således fortsat 
masser af mulighed for at komme til at skyde. 
 
Til september går det så igen løs på kortdistancen i DGI byen, men 
indtil da, ønskes alle en god sommer. Forhåbentligt bliver det en 
sommer med sol og varme, således at vi alle kan få ladet 
batterierne helt op igen. Glem dog ikke, at alle er velkommen til 
komme forbi en søndag morgen til en kop morgenkaffe, skydning 
og et par hyggelige timer på Københavns Skyttecenter  
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Når kalenderen vendes til april måned er det ikke alene en 
påmindelse om, at foråret nu for alvor er på vej, men også en 
påmindelse om, at det er ved at være tid til afholdelse af den årlige 
generalforsamling for Garderforeningens Skyttelaug. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes i år således: 

 Dato Onsdag den 24. april 2019 
 Klokken 18.30 
 Sted Frederiksberg Slot (cafeteria) 

 
Dagsorden for generalforsamling er at finde på næste side, og som 
det fremgår, ser der ikke ud til at være de store overraskelser i 
vente herfra i år. 
 
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. Som sædvanligt vil det være muligt at parkere i 
slotsgården til Frederiksberg Slot. 
 
Efter afslutning af generalforsamlingen vil præmierne for årets 
kortdistance blive uddelt. Aftenen slutter med et par stykke 
smørrebrød og en hyggelig snak på kryds og tværs. 
 
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 20. april 2019.  
 
På gensyn til generalforsamling den 24. april 2019.  
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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 Ole Abildgaard. Villig til genvalg. 
På valg John Nielsen. 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. 
 



 
KOMMENDE AKTIVITETER 

 
GENERALFORSAMLING 
Husk tilmelding til generalforsamling i Garderforeningens 
Skyttelaug. Generalforsamling afholdes 24. april 2019 kl. 18.30 på 
Frederiksberg Slot. Tilmelding til afsluttende spisning skal ske til 
formanden på skydebanen, eller telefon 4444 2473, eller mail 
stoltenborg@mail.dk senest den 20. april. 
 

 
 
LANDSSKYDNING 200 M 
Endnu er der et par måneder til dette års landsskydning på 200 m, 
men da alle har en travl kalender, så gør det ikke noget at være ude 
i god tid. 
 
Landsskydning 200 m skydes i perioden august og september, og 
alle kan være med. Planlagte søndage på Københavns Skyttecenter 
står sidst i dette nummer af Sigtekornet, så nu må det være muligt 
at finde en dag til at komme på skydebanen til landsskydning. 
 

 
VINGSTED 
Langtidsplanlægning er ind imellem nødvendigt for at få et 
arrangement lagt ind i kalenderen, og dermed få reserveret en dag 
eller et par dage til deltagelse. 
 
Årets skydning i Vingsted finder sted lørdag den 21. september. 
Banerne er reserveret og planlægningen hertil er i gang. 
 
Skyttelauget planlægger også i år på deltagelse. Mere herom i 
næste nummer af Sigtekornet.  

 
 



TREKANTSKYDNING 15 M 
 
Årets dyst på 15 m mellem Søndre Birks Garderforening, Nordre 
Birks Garderforening og Garderforeningen i København blev i år 
afholdt torsdag den 14. marts på Nordre Birks skydebaner i 
Lyngby. 
 
Fra Skyttelauget deltog 9 skytter, som kunne nyde de flotte 
skydebaner i Lyngby Idrætsby. Godt nok er banerne i DGI byen 
ikke dårlige, men sammenlignet med banerne i Lyngby, er der stor 
forskel. Det er derfor en fornøjelse at komme til at skyde på baner 
med hæve-/sænkeborde for hver skytte, godt belyste standpladser 
og elektronisk markering. 
 
At banerne passede godt til Skyttelaugets deltagere viste også 
resultaterne. Holdet var inden afgang til Trekantskydning blevet 
informeret om, at det forventedes at de medbragte 3 pokaler, som 
blev vundet sidste år, også blev vundet i år. Noget af et pres at 
lægge på holdet inden første skud blev afgivet. 
 
Hvordan gik det så? Resultatmæssigt blev der skudt gode resultater 
fra alle Skyttelaugets deltagere. Nogle ville gerne have haft lidt 
flere point, men sådan går det ikke altid. Indplacering af alle 
skytter og optælling til de i alt 4 pokaler viste dog en fordeling af 
pokalerne således: 

 Hovedpokal for bedst skydende hold : Skyttelauget 
 Bedste skytte under 60 år : John Nielsen, Skyttelauget 
 Bedste skytte over 60 år ; Ole Olsen, Skyttelauget 
 Handicappokal : Sdr Birk 

Opgaven med de 3 pokaler blev således løst som pålagt. 
 
Efter skydningen blev der serveret lækkert smørrebrød, og snakken 
gik på kryds og tværs.  Alt i alt en god aften, hvor kammeratligt 
samvær mellem tre garderforeninger var i højsædet, krydret med 
spændingen ved en fælles kapskydning med snart mange år på 
bagen. 
 



FØDSELSDAGSSKYDNING 
 

Skyttelauget kunne i år fejre sin 77 års dag. Selve stiftelsesdagen 
er 25. februar, men da dette i år ikke var en onsdag, blev dagen 
markeret onsdag den 1. marts på kortdistancen i DGI-byen. 
 
Invitation til deltagelse var sendt ud med Sigtekornet i januar i år, 
og der var i starten af februar udsendt en lille påmindelse herom. 
Invitation blev heldigvis positivt modtaget, og omkring 20 
medlemmer mødte op for sammen at markere Skyttelaugets 77 års 
dag. 
 
Naturligvis skal en sådan dag også indeholde skydning, så aftenen 
blev indledt med en 20 skuds serie. Her kunne det godt ses, at 
enkelte vist ikke havde været helt så flittige til træning i sæsonens 
forløb. Godt nok var der 20 huller i skiverne, men ikke alle huller 
sad lige præcis, hvor skytten gerne havde set dem. 
 
Efter skydningen blev der dækket fødselsdagsbord, og fejringen 
faldt sammen med handicapskydning også, blev der lagt ud med 
smørrebrød. Herefter blev der serveret kaffe, the og naturligvis 
lagkage, samt åbnet en flaske af Den Kongelige Livgardes portvin, 
Jo, der var rigtig dækket op til fødselsdag. 
 
Med de mange lækre sager på bordet kunne det måske forventes, 
at der ville være lidt tilbage, når alle havde været til fadet, men nu 
er det jo gamle gardere det handler om, og kombinationen af et 
veldækket bord med både smørrebrød og kage, ja så skal man ikke 
forvente levninger. Bordet blev ryddet, og ikke så meget som en 
krumme var tilbage, da den sidste kop kaffe var drukket. 
 
Endnu en hyggelig aften var overstået, og Skyttelaugets 
stiftelsesdag var fejret på passende vis. 
 
 

 

 



 
 
 
 
GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG 
FORMAND KASSERER 
Jan Stoltenborg Ole Christoffersen  
Jægergangen 11  Kajerød Have 65 
2880 Bagsværd 3460 Birkerød 
Tlf.: 4444 2473 Tlf.: 4581 7164 
E-mail: stoltenborg@mail.dk E-Mail: gitole@email.dk  
 Konto-nr.: 2128 – 0111 837 910  
 
NÆSTFORMAND SKYDEUDVALG 
Ole Abildgaard John Nielsen 
Uglevej 4 Viskumvej 20 
4500 Nykøbing Sjælland 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.: 6068 1966 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.: 2371 1543. Tlf.: 4254 0906 
E-Mail: formand@garderforeningen.dk   E-mail: kasserer@garderforeningen.dk   
 
 
SKYDEBANERKORTDISTANCE LANGDISTANCE 
DGI-Byen Københavns Skyttecenter 
 Selinevej 5, Kalvebod 

                              Tlf.: 5164 3220     (vagten) 

 

 

 



 

 
 
APRIL 
Onsdag 03 Træning, handicap og spisning 15 m kl. 1830 
Onsdag 10 Træning 15 m  kl. 1830 
Søndag 14 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Onsdag 17 Træning 15 m  kl. 1830 
Onsdag 24 Generalforsamling  kl. 1830 
Søndag 28 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
 
MAJ 
Søndag 12 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Søndag 26 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
 
JUNI 
Søndag 16 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Søndag   30 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
 
JULI 
Sommerferie 
 
AUGUST 
Søndag 11 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Søndag 25 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
 
 
SEPTEMBER 
Onsdag 04 Træning kl. 1830 
Søndag 08 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Onsdag 11 Træning, handicap og spisning 15 m 15 m  kl. 1830 
Onsdag 18 Træning 15 m  kl. 1830 
Lørdag 21 Vingsted  kl. 1000 

 


