
 

Efter et par måneder, hvor skydningen har ligget lidt i dvale, er det 
så småt ved at være tiden til at starte op igen. I august måned tages 
der hul på andet halvår på langdistancen, og i september tages der 
fat på den nye kortdistancesæson. 
 
For langdistancens vedkommende er den primære skydning 
gardernes landsskydning på 200 m, hvor flest mulige gamle gardere 
fra København gerne skal deltage. Herudover rettes blikket mod 
skydningen i Vingsted, hvor der i år vil være en ganske pæn 
deltagelse fra det københavnske.  
 
På kortdistancen er det nu bekræftet, at Skyttelauget har fået egne 
skydebaner og egen skydetid i DGI-byen, hvorved foreningen igen 
kan skyde som selvstændig forening. For skydningen fra januar og 
til april gjaldt, at Skyttelauget skød som gæsteforening under 
Kjøbenhavns Skytteforening, hvilket vi har været meget 
taknemmelige for. 
 
Fugleskydning er naturligvis fortsat på programmet, men i år bliver 
anderledes. I år vil Skyttelaugets fugleskydning blive afholdt på 
Københavns Skyttecenter på Kalvebod. Selv om vi i år skyder en 
søndag, er det trods alt foreningens håb, at rigtig mange vil være 
med til fugleskydning under lidt anderledes forhold. 
 
Tilbage er kun at ønske en god sæson med mange gode resultater.  
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KORTDISTANCE 2016/2017 
 
 
Den nye kortdistancesæson skydes i gang onsdag den 7. 
september, hvor skydebanerne i DGI-Byen vil være åbne fra kl. 
18.30. 
 
Efter nogen usikkerhed vedrørende skydebaner har Skyttelauget nu 
modtaget bekræftelse fra Københavns Kommune på, at foreningen 
er tildelt skydetid onsdag aften. Denne tildeling af skydebaner 
gælder frem til afslutning af kortdistancen 2018. Med vished om 
skydebaner kan foreningen derfor med ro se frem til en ny sæson.  
 
Sæsonen vil som nævnt blive skudt i gang onsdag den 7. 
september, hvor der vil blive lagt hårdt ud med handicapskydning 
og efterfølgende spisning. Det betyder, at tilmelding til spisning 
skal ske allerede inden sæsonstart, men mon ikke at det vil kunne 
lade sig gøre. Tilmelding til spisning efter handicapskydninger 
skal ske til Ole Abildgaard på telefon 2249 4846 eller e-mail 
o.abildgaard@adslhome.dk.  
 
Ellers vil sæsonen byde på mere af det kendte, - 
handicapskydninger og spisninger, juleafslutning, landsskydning, 
diverse ud af huset konkurrencer, bowling, fødselsdagsskydning, 
banko, generalforsamling, og så skal det jo ikke undre, om der 
kommer yderligere. 
 
Det eneste der nu mangler er skytterne. Book derfor allerede nu en 
eller flere onsdag i din kalender til et besøg på Skyttelaugets 
skydebaner i DGI-Byen. Geværerne vil fra 7. september stå klar til 
brug, ammunitionen vil være lagt op, og skydeskiverne vil være 
klar til at blive fyldt med huller.  
 
På gensyn på kortdistancen i sæson 2016/2017. 
 
 

 



BOWLING 
 

Det er nu ganske vist, at Skyttelauget er en magtfaktor inden for 
bowling i De Danske Garderforeninger.  
 
Siden Skyttelauget i 2013 afholdt sin første bowlingaften, har der 
hvert år været bowlet med efterfølgende indrapportering af 
bowlingresultater til De Danske Garderforeningers landsdækkende 
bowlingturnering.  
 
Fra den spæde begyndelse i 2013 og 2014, hvor det begge år blev 
til en placering som nummer 2 i C-rækken, er det i 2015 og 2016 
blevet til henholdsvis en placering som nr. 1 og nr. 3. En flot 
udvikling, når der alene bowles for at have en hyggelig aften. 
 
Med de opnåede resultater ville Skyttelauget, eller rettelig 
Garderforeningen I København, ved deltagelse i A-rækken eller B-
rækken kunnet have blandet sig helt i toppen af begge rækker. 
 
Da det plejer at være en sjov og hyggelig aften at mødes på 
bowlingbanerne vil der naturligvis også blive planlagt på en 
bowlingaften i år. Tid og sted er dog ikke endeligt fastlagt, men så 
snart dette er på plads vil der blive informeret herom. 
 
Programmet for bowlingaftenen vil være som tidligere år: 

� Ankomst og inddeling i hold på bowlingbanerne. 
� Bowling på egen bane og tilråb til nabobanerne. 
� Fælles spisning på et af centrets åbne spisesteder. 
� Præmieuddeling. 

 
Nu afventer vi så, at der findes en dato 
for bowling, hvilket vil ske snart. 
Herefter er det op til Dig, at notere det 
på den hjemlige kalender, og sørge for 
tilmelding. Da der ikke er ubegrænset 
antal pladser på banerne, vil deltagelse 
ske efter først til mølle princippet 

 



 
 
 
 
Naturligvis skal den kommende kortdistancesæson også i år 
indledes med fugleskydning. I mange år har fugleskydningen 
kunnet afholdes på Carlsberg Fritidscenter, men den tid er nu 
forbi. Det har været undersøgt, om der kan afholdes fugleskydning 
i DGI-Byen, men det lader det ikke til er muligt. 
 
Fugleskydning skal dog ikke mangle, så i år afvikles skydningen 
på Københavns Skyttecenter på Kalvebod: 

 
SØNDAG 11. SEPTEMBER KL. 11.00 

KØBENHAVNS SKYTTECENTER 
 

Skyttelaugets Fuglesnedker er allerede i gang med at save, male, 
og skrue, så der kan være en brugbar fugl dagen. 
 
Fugleskydningsbanerne vil være åbne fra kl. 10.30, så alle i ro 
og mag kan få hilst på hinanden efter sommeren. Kl. 11.00 præcis 
vil den regerende Fuglekonge skyde det første skud mod fuglen. 
 
Alle kan naturligvis deltage, så medlemmer af Skyttelauget og 
medlemmer af Garderforeningen i København samt familier er 
velkommen. Eneste krav for deltagelse er, at man forud for 
skydningen har erhvervet sig et eller flere – helst flere - skydekort, 
og således er registreret på ”Skydelisten”.  
 
Skydekort kan købes forud for Fugleskydningen, hvor de kan fås 
ved en af Skyttelaugets salgsmedarbejdere, eller de kan købes på 
dagen på skydebanen. Hvis nogen allerede skulle være nervøse for 
ikke at kunne få fat i et eller flere Fugleskydningskort, så skal til 
beroligelse siges, at trykkeriet kører på højtryk for at sikre, at alle 
kan få nogle af de eftertragtede Fugleskydningskort. 
 
Prisen for skydekort er kr. 20,- pr styk, - men samtidigt køb af 3 
skydekort sås til 50,- kr. Et tilbud man næppe kan sige nej til. 

   



 
Deltagelse i Fugleskydningen kan sker på 2 måder. Man kan: 

• Man møder frem på skydebanen, og deltager i både 
skydningen, spisningen og den efterfølgende lodtrækning om 
de mange øvrige præmier på skydekortene. 

Eller man kan: 

• Aflevere sine skydekort med navn påført til en af 
Skyttelaugets salgsmedarbejdere. Skydekortene vil så være 
med på dagen, når der efter skydningen trækkes lod blandt 
skydekortene om de mange flotte præmier. 

 
Fugleskydningsmiddag. Ingen Fugleskydning uden mad efter 
skydningen. Der vil, når den nye Fuglekonge er fundet, blive 
serveret et par stykker smørebrød og en kop kaffe, og sammen vil 
vi så fejre den nye Fuglekonge. 
  
Tilmelding er ikke nødvendig til selve Fugleskydningen, men er 
krævet til deltagelse i spisningen. Bindende tilmelding til spisning 
skal ske senest 7. september, og kan ske enten på skydebanen eller 
til Ole Abildgaard på mail o.abildgaard@adslhome.dk eller telefon 
2249 4846. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

SIGTEKORN OG PORTO 
 

Portoen er nu steget igen, og dermed er det blevet dyrere at sende 
Sigtekornet med almindelig post. I dag er der ganske få 
medlemmer, der modtager Sigtekornet med mail, men der måtte 
gerne være flere. 
 
Sigtekornet vil fortsat blive sendt ud som det kendes i dag, men 
såfremt du ikke har noget imod at modtage det som fil til en e-mail 
vil det gøre udsendelsen billigere.  
 
Såfremt du fremover gerne vil modtage Sigtekornet pr. e-mail 
bedes du sende en mail herom til formanden stoltenborg@mail.dk . 
 



KOMMENDE AKTIVITETER 
 
LANDSSKYDNING 200 M 
De Danske Garderforeningers landsskydning på 200 m står døren. 
I månederne august og september bliver der skudt over hele landet, 
og naturligvis skal Garderforeningen i København også deltage. 
 
Alle gamle gardere bør deltage, og derfor bør DU også være med. 
Igennem flere år har Garderforeningen i København været den 
størst deltagende forening, og det skal foreningen også gerne være 
i år. Din skydning er derfor velkommen. 
 
Landsskydningen kan skydes på en almindelig træningssøndag, 
hvor det eneste der så kræves er, at du står lidt tidligere op, og 
kommer ud på Københavns Skyttecenter. 
 
Slut op om Landsskydningen på 200 m. 

 
KORTDISTANCE  
7. september kl. 18.30 skydes sæsonen i gang på vore baner i DGI-
Byen. Skyttelauget håber at se alle i den kommende sæson.  

 
SPISNING OG HANDICAPSKYDNING 
Der er spisning efter handicapskydning samt ved juleafslutningen, 
så hvorfor ikke allerede nu sætte kryds i kalenderen: 

• 07 september Handicapskydning og spisning 

• 05 oktober Handicapskydning og spisning 

• 02 november Handicapskydning og spisning 

• 07 december Juleafslutning og spisning 
 
Husk tilmelding til spisning enten på skydebanen eller til Ole 
Abildgaard på mail o.abildgaard@adslhome.dk eller telefon 2249 
4846 senest søndagen før. 
 



 
 

 
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. 
    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) 
 
 
 

 



 

 

AUGUST 

Søndag 07 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Søndag 21 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
 

SEPTEMBER 

Søndag   04   Langdistance på Kalvebod                               kl. 0800 
Onsdag 07 Træning, handicapskydning og spisning 15 m  kl. 1830 
Søndag   11    Fugleskydning                                                kl. 1100 
Onsdag 14 Træning 15 m kl. 1830 
Lørdag 17 Vingsted kl. 0930 
Onsdag 21 Træning 15 m kl. 1830 
Søndag 25 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Onsdag 28 Træning 15 m kl. 1830 
 

OKTOBER 

Onsdag 05 Træning, handicapskydning og spisning 15 m  kl. 1830 
Søndag 09 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Onsdag 12 Træning 15 m kl. 1830 
Onsdag 19 Træning 15 m kl. 1830 
Søndag 23 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Onsdag 26 Træning 15 m kl. 1830 
 

NOVEMBER 

Onsdag 02 Træning, handicapskydning og spisning 15 m  kl. 1830 
Søndag 06 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Onsdag 09 Træning 15 m kl. 1830 
Onsdag 16 Træning 15 m kl. 1830 
Søndag 20 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Onsdag 23 Træning 15 m kl. 1830 
Onsdag 30 Træning 15 m kl. 1830 
 

DECEMBER 

Søndag 04 Juleafslutning på langdistance kl. 0830 
Onsdag 07 Juleafslutning på kortdistance kl. 1830 
Onsdag 14 Træning og handicapskydning 15 m  kl. 1830 
Onsdag 21 Træning 15 m kl. 1830 

 


