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KONTIGENT KONTIGENT 

HANDICAP 



”JULEN VARER LÆNGE, KOSTER MANGE PENGE” 

 

Denne linie er at finde i Peter Fabers julesang: ”Højt fra træets 

grønne top”, og der er nok mange, der i dagene efter jul har set på 

kontoudskrifterne og nikket bekræftende til udsagnet. 

 

Skyttelaugets kasserer håber dog ikke, at der er gjort alt for stort 

indhug i privatøkonomien, idet det nu er tid til at betale kontingent 

til Skyttelauget. 

 

Som vedtaget på generalforsamlingen i april 2010, er kontingentet 

for 2011 uændret, hvilket vil sige: 

 

  Aktive medlemmer 180,- kr. 

  Passive medlemmer 100,- kr. 

 

Set i forhold til de mange aktiviteter 

Skyttelauget byder på, så kan størrelsen 

af kontingentet vel ikke siges at være for meget. 

 

Giroindbetalingskort blev udsendt sammen med sidste nummer af 

Sigtekornet, og flere har da også allerede betalt kontingentet. 

Skulle du imidlertid ikke have betalt endnu, så kan det gøres på en 

af følgende måder: 

 Overføre kontingent fra egen bank til Skyttelaugets konto, 

Reg. nr. 1551, Konto nr. 0007132409.  

 Betale kontingent på kortdistancen, direkte til kassereren, 

hvor kvittering vil blive givet på det medbragte 

giroindbetalingskort. 

 

Rettidig indbetaling af kontingent skal ske senest 15. februar. 

 

Ifølge Skyttelaugets vedtægter skal der ved indtaling af kontingent 

efter 15. februar pålægges gebyr på kr. 50,-, hvorefter kontingent + 

gebyr skal betales senest 15. marts. Indbetales der ikke senest 15. 

marts, slettes man som medlem, - men så langt ud kommer vi 

forhåbentlig ikke.  

 



GENERALFORSAMLING 

 

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND 

 

 

Skyttelaugets Venners Fond indkalder herved til sin 33. ordinære 

Generalforsamling 

 

Mandag 21. februar 2011 kl. 19.00. 

 

Generalforsamlingen afholdes på Skyttelaugets skydebaner på 

Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68. 

 

Dagsorden vil være jævnfør vedtægterne: 

1. Valg af Dirigent. 

2. Beretning v/Formanden. (Bjørn R. Hansen) 

3. Regnskab v/Kassereren. (Bjørn R. Hansen) 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af Kasserer. 

6. Valg af Bestyrelsessuppleant. 

7. Valg af Revisor. 

8. Valg af Revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

 

Generalforsamlingen i år vil i år blive anderledes end alle tidligere. 

Dagsordenens punkt 1 – 3 vil naturligvis blive afviklet på normal 

vis, men under dagsordenens punkt 4 vil bestyrelsen fremsætte 

forslag om nedlæggelse af Skyttelaugets Venners Fond. Forslaget 

om nedlæggelse vil dog ikke indeholde en fuldstændig afvikling, 

men vil indeholde forslag om at Fonden bliver indeholdt i 

Garderforeningens Skyttelaug. 

 

Efter generalforsamlingen vil der som sædvanligt være dækket op 

til spisning. Deltagelse heri kræver tilmelding til formanden ikke 

senere end 16. februar. Tilmelding kan ske på skydebanen eller 

direkte til Bjørn på telefon 4731 4442 eller e-mail subj@webspeed.dk 

 

mailto:subj@webspeed.dk


TREKANTSKYDNING 15 M 

 

Skyttelauget har i år den fornøjelse at være vært ved den årlige 

Trekantskydning på 15 m mellem Nordre Birks Garderforening, 

Søndre Birks Garderforening og Garderforeningen i København. 

Skydningen afholdes onsdag den 16. marts, og den skydes på 

Skyttelaugets skydebaner på Carlsberg-Tuborg Fritidscenter. 

 

Aftenens skydeprogram er en almindelig 20 skuds serie. Helt 

almindelig er det dog alligevel ikke, idet alle skytter må skyde med 

albue- eller geværstøtte. Seniorerne, der normalt skyder 

fritstående, må således denne aften hvile sig på albuerne, men om 

det giver flere point for dem, må tiden vise. 

 

Efter skydningen samles alle til fælles spisning, præmieuddeling 

og udveksling af garderhistorier. Der arbejdes lige nu på, at 

spisningen skal være i Frederiksberg Slots cafeteria, men der er 

lige en aftale eller to der først skal falde på plads. Endeligt 

spisested vil dog blive meldt ud, inden vi går til bords. 

 

Trekantskydningen har efterhånden mange år på bagen, og for 

Skyttelauget har det altid været en skydning, der blev set frem til. 

Nu skal vi så bare have sat holdet, hvilket rent faktisk ikke er så 

svært endda. 

 

Alle der har lyst til at deltage i Trekantskydningen er automatisk 

”udtaget” til holdet, så nu er det bare om at få skrevet sig på listen. 

Skyttelauget skal gerne også i år stille med så mange skytter som 

muligt, og da Trekantskydningen indeholder både skydning, 

spisning og soldaterhistorier, så bør det ikke være svært at fylde 

listen helt op. 

 

Sæt kryds i kalenderen til den 16. marts, og kom en tur på 

skydebanen og vær med til Trekantskydningen. Huske tilmelding 

til spisning senest 9. marts. Tilmelding på skydebanen eller via 

mail til John på viskum20@gmail.com eller til foreningens 

kasserer på ab-bakkehusene@kab-bolig.dk 

mailto:viskum20@gmail.com
mailto:ab-bakkehusene@kab-bolig.dk


GENERALFORSAMLING 

 

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG 

 

Skyttelaugets årlige ordinære Generalforsamling afholdes i år 

 

Onsdag d. 27. april 2011 

 

Kl. 18.30 

 

Carlsberg – Tuborg Fritidscenter 

Ny Carlsberg Vej 68 

 

Ifølge § 30 i Skyttelaugets vedtægter skal forslag, der ønskes 

behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens 

punkt 4: ”Indkomne forslag”, være formanden i hænde ikke senere 

end 15. marts. 

 

Efter generalforsamlingen vil der være generalforsamlingsmiddag. 

Deltagelse heri kræver tilmelding ikke senere end 20. april 2011. 

 

 

HUSKELISTE 

 

 Landsskydning 15 m inden 10. april. 

 

 Banko onsdag d. 16. februar på 

Frederiksberg Slot. 

 

 Generalforsamling mandag d. 21. 

februar i Skyttelaugets Venners 

Fond. 

 

 Kontingent 2011 senest 15. februar. 

 

 Handicapskydninger med efterfølgende spisning. 

 

 

o o o 0 o o 

o 
 



AMTSMESTERSKABER PÅ KORTDISTANCE 

 

Næppe havde det nye år meldt sin ankomst inden den første 

konkurrence skulle udfordre garderskytterne. Vores amtsforening 

havde lige inden jul udsendt invitation til amts mesterskaber på 

kortdistance, og selvfølgelig havde Skyttelauget valgt at tage 

udfordringen op. 

 

I week enden 15.-16. januar mødte således 6 skytter frem på DGI 

byens for at skyde 15 m riffel. Som sædvanlig gjorde garderne 

deres bedste, og selvom ikke alle var helt tilfredse med egne 

resultater, så handler det jo ikke kun om, hvad man selv skyder, 

men også i høj grad om hvad ens konkurrenter skyder. 

 

Dagens resultater viste sig dog ikke at være helt så ringe endda. I 

veteran-2 rækken vandt Axel Vermehren rækken, og Torben 

Sonne blev nr. 2 i samme række. I veteran-3 rækken blev det til en 

tredie plads til Ole C Rasmussen, og en sjette plads til Mogens 

Blomsterberg. For seniorskytterne blev det til en sjette plads til 

John Nielsen i senior-2 og en femte plads i senior-3 til Jan 

Stoltenborg. 

 

Herefter var det tid til at prøve nye udfordringer. To af vore skytter 

lånte sig frem til en pistol, og skød herefter 2 x 30 skud på pistol 

15 m. Dette er jo unægtelig ikke noget, som vi gør det ret meget i 

inden for Skyttelauget, men trods dette så var resultaterne gode 

nok til henholdsvis en anden plads i veteran-2 rækken til Axel 

Vermehren og en fjerde plads til John Nielsen i åben-klasse-2. 

 

Nu skulle man så tro, at Skyttelauget havde gjort sit i forbindelse 

med amtsmesterskaberne, men nej. Der var endnu en udfordring at 

tage op, nemlig mesterskaberne på luftriffel. Heller ikke denne 

våbentype er en Skyttelauget har den store erfaring med, men hvad 

pokker – en riffel er vel en riffel. Det endelige resultat fra 

skydning med luftriffel kender vi ikke endnu, men vi håber snart at 

modtage den endelige resultatliste. 

 



VI SKYDER FORTSAT PÅ LANGDISTANCEN 

 

I Sigtekornet nr. 1 i 2010 stod at læse, at prisen på ammunition til 

langdistancen desværre skulle stige. Der var ikke blot tale om en 

prisstigning, som man kan forvente en gang imellem, men derimod 

en ret så markant prisstigning på omkring 40%. 

 

Skyttelauget havde på daværende tidspunkt fortsat en mindre 

lagerbeholdning af langdistanceammunition, men med 

sommersæsonen næsten lige om hjørnet, og dermed deltagelse i 

såvel træning som konkurrencer, så var det åbenlyst, at tiden med 

”billig” ammunition ikke kunne vare en hel sæson. 

 

Da skytterne ikke ønskede at sætte aktivitetsniveauet ned for 

skydning på de lange distancer, så var der kun 2 muligheder 

tilbage, nemlig at undersøge hvorvidt der kunne skaffes billigere 

ammunition på anden vis, eller om det kunne betale sig at lave 

ammunitionen selv. 

 

Det viste sig meget hurtigt, at det ikke var muligt at købe billigere 

ammunition, end den vi i dag kan købe gennem De Danske 

Skytteforeninger. Tilbage var således kun spørgsmålet om, 

hvorvidt det kunne betale sig at lave det selv. 

 

For at gøre en lang historie kort, så laver skytterne på 

langdistancen i dag selv den nødvendige ammunition. Tre af 

foreningens medlemmer har gennemført et pligtigt kursus i 

genladning af patroner, og kan nu stå for at lave ammunitionen. 

Alle skytterne er dog aktive i produktionen, hvor de er med til at 

rense gamle hylstre, fjerne den gamle fænghætte og sætte en ny i. 

Det er således næsten samlebåndsproduktion af ammunition. 

 

De første 2000 patroner er blevet lavet, og heraf er omkring 

halvdelen allerede blevet skudt af. Det tager selvfølgeligt noget tid 

at lave det nødvendige antal patroner, men når prisen kan holdes 

på 3,20 kr. i stedet for 4,50 kr., og når vi har det hyggeligt mens vi 

laver patroner, - så er det arbejdet værd. 



BANKO – BANKO - BANKO 

 

Så er der banko igen. Skyttelaugets store bankoaften er nu 

datosat, og den finder sted onsdag den 16. februar. Alle 

medlemmer af Skyttelauget, Skyttelaugets Venners Fond og 

venner af Skyttelauget er naturligvis velkomne. 

 

Der har været lidt forvirring omkring dato for denne store 

bankobegivenhed, idet der allerede i Garderbladet i januar blev 

meldt en dato ud. Imidlertid havde vores vicevært for bankolokalet 

ikke helt kontrolleret sin kalender, og det viste sig derfor, at 

lokalerne allerede var lovet ud til anden side. Nu er datoen dog 

endelig, og det bliver onsdag den 16. februar. 

 

Dørene åbnes kl. 18.10, hvor bankolokalet vil være klargjort, og 

hvor bankopladerne vil vente på, at ivrige og forventningsfulde 

bankospillere vil lægge brikker på tallene. 

 

Aftenens første bankonummer vil blive råbt på kl. 18.35, og 

herefter går det slag i slag indtil det store præmiebord er tømt, og 

alle præmier er delt ud til heldige vindere. 

 

Vi spiller også i år på Frederiksberg Slot. 

Her plejer der at være god plads og gode 

rammer, så hvorfor ændre på det. Vi mødes i 

slottets cafeteria. Husk at adgang med bil til 

slottet sker ad Roskildevej inde fra byen, og 

så til højre ind gennem porten, og at 

parkeringen er fri i slotsgården. 

 

Aftenens vil forløbe efter det kendte program for Skyttelaugets 

bankoaftner. Vi mødes spændte og forventningsfulde, hvorefter vi 

går målrettet og direkte til bunken af bankoplader for at finde lige 

netop de plader, hvor alle de rigtige numre er på. Det er ikke nemt, 

men vi ved hver især, hvilke nummerkombinationer der aldrig 

råbes og, og hvilke der er sikre vinderkombinationer. Herefter 

rømmer aftenens opråber sig, og så går det løs.  

 



 

Aftenens præmiebord vil helt 

sikkert nå samme niveau, som sidste 

år, - og det er jo ikke ilde. Det kan 

dog ikke garanteres, at alle vil kunne 

vinde en af de mange dejlige 

præmier. Nogle bankospillere synes 

på en eller anden vis at være bedre til 

at finde de rigtige talkombinationer 

på bankopladerne end andre, og selv 

om vi alle gerne vil vinde, så må vi 

vel acceptere, at ikke alle gør det. 

 

Aftenens servering vil bestå af øl og sodavand, og hvis vi er 

heldige en kop kaffe. Kaffemuligheden vil dog afhænge af, 

hvorvidt vores kontaktperson på Frederiksberg Slot kan finde en 

nøgle til lokalet med den store kaffemaskine, således at han kan 

starte kaffebryggeriet i god tid.  

 

Tilmelding til Skyttelaugets store bankoaften er ikke 

nødvendig, men hvis du ønsker at sikre dig en af de eftertragtede 

bankopladser, er du meget velkommen til at foretage tilmelding. 

Du kan enten skrive dig på bankolisten i skydekælderen, eller du 

kan sende en hurtig e-mail til John på viskum20@gmail.com eller 

til OC på ab-bakkehusene@kab-bolig.dk  

 

Husk det nu 

 

Onsdag den 16. februar 

kl. 18.10 

Frederiksberg Slot 

 

På gensyn til ”Store Bankoaften” i Skyttelauget. 

 

 

 

BANKO – BANKO - BANKO 

 

mailto:viskum20@gmail.com
mailto:ab-bakkehusene@kab-bolig.dk


JULEAFSLUTNINGER   

 

 

Midt i al den øvrige travlhed med forberedelser til julens komme 

havde Skyttelauget lagt to juleafslutninger ind. At indbyde til 

juleafslutning på henholdsvis kortdistancen og på langdistancen er 

altid spændende, for hvor mange vil egentlig have mulighed for at 

deltage. 

 

Onsdag den 8. december var afsat til juleafslutning på 

kortdistancen. Aftenen indledtes med juleskydning mod 

formandens skydeskiver, der osede af jul med blandt andet masser 

af nisser. Ingen vidste helt præcist, hvad man skulle skyde efter, 

men det viste sig efter skydningen, at man absolut ikke skulle 

forsøge at ramme nisserne. 

 

Søndag den 12. december var der så juleafslutning på 

langdistancen, hvor skytterne efter morgenkaffe skulle på både 200 

m og 50 m banerne. Formanden havde i dagens anledning 

sammensat et skydeprogram, der var ikke så lidt anderledes end 

normalt, og som samtidig stillede ret store krav til den enkelte 

skyttes tålmodighed og til tider kreativitet. 

 

Naturligvis vil juleafslutning i Skyttelauget indeholde skydning, 

men lige så naturligt vil juleafslutningen også indebære fælles 

spisning og masser af hygge. På kortdistancen var der dækket op 

med traditionel julemiddag med flæskesteg, brunede og hvide 

kartofler, surt, ris a la mande, og hvad der ellers hører til. Ja selv 

mandelgaver var der. På langdistancen bestod julemiddagen er en 

rigtig julegryde, der gav de småfrysende røde kinder og varmen 

igen. 

 

At dømme ud fra snakken på både skydebanerne og under de 

efterfølgende spisninger, så havde alle deltagere nogle rigtig 

hyggelige timer. Det må derfor igen siges, at juleafslutningerne er 

en god måde at sige tak for det gamle år og ønske hinanden en 

glædelig jul og et godt nytår på. 

 



KOMMENDE ARRANGEMENTER 

 

 

BANKOAFTEN 

Gå ikke glip af Skyttelaugets Banko-aften. Årets Banko spil 

afholdes onsdag den 16. februar på Frederiksberg Slot, hvor 

dørene åbnes kl. 18.10, og første nummer råbes op kl. 18.35. Kom 

og vær med til en hyggelig og spændende aften.  

 

 
 

REGIONSKYDNING 15 M 

Endnu har vi ikke modtaget invitationen til Regionskydning på 15 

m for 2011, men mon ikke at vi snart hører nærmere herom. Vi 

kan nok forvente en invitation til en søndag i marts, hvor skytterne 

mødes til morgenmad, skyder og slutter af med en fælles frokost. 

Nærmere informationer vil tilgå ved opråb på skydebanen så snart 

indbydelse tilgår. 

 

 
 

LANDSSKYDNING 15 M 

Husk at også du meget gerne skal en tur på skydebanen og skyde 

din Landsskydning på 15 m. 

 

 
 

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND 

Husk generalforsamling i Skyttelaugets Venners Fond den 21. 

februar. Spørgsmålet om Fondens nedlæggelse vil være aftenens 

centrale emne, så er du medlem af Fonden, bør du deltage og være 

med til at afgøre dens fremtid. 

 



LANDSSKYDNING 200 M 

 

 

Sidste skud i Landsskydning 200 m i 2010 blev skudt med 

udgangen af september. Resultatlisten fra skydningen blev sendt 

ud i slutningen af december, og også denne gang viser den stor 

deltagelse fra Garderforeningen i København.  

 

For Skyttelauget og moderforeningen har deltagelse i 

Landsskydningen altid været meget højt prioriteret, og det har den 

naturligvis også været denne gang. At dyste mod gamle gardere fra 

hele landet er altid spændende, men samtidig viser det en 

opbakning fra københavnerne til De Danske Garderforeninger.  

 

Fra Garderforeningen i København deltog i år ikke færre end 35 

garderskytter, hvilket gjorde, at vi kunne deltage med 8 hold i 

seniorrækken og et hold i veteranrækken. En meget flot deltagelse, 

men sådan er skydning. 

 

Holdmæssigt klarede vore 9 deltagende hold sig således: 

 Veteraner Bedst skydende hold og vinder af veteranrækken. 

 Seniorer 

 Hold 1 Nr. 2 i 1. division. 

 Hold 2 Nr. 5 i 1. division. 

 Hold 3 Nr. 7 i 1. division. 

 Hold 4 Vinder af 2. division. 

 Hold 5 Nr. 5 i 2. division. 

 Hold 6 Nr. 7 i 2. division. 

 Hold 7 Vinder af 3. division. 

 Hold 8 Nr. 7. i 3. division. 

 

Herudover blev det til 9 individuelle riffelplader, 1 faneplade som 

næstbedst skydende hold for seniorer på landsplan, og 2 faneplader 

for at vinde henholdsvis 2. og 3. division. 

 

En flot afslutning på landsskydning 200 m i 2010. 



LANDSSKYDNING 15 M 2011 

 

Januar måned er overstået, og det nye år er godt i gang. Et nyt år 

med masser af skydning ligger foran alle gamle gardere, og for at 

markere dette, har De Danske Garderforeninger inviteret alle 

garderforeninger til at deltage i den årlige Landsskydning på 15 m. 

 

Landsskydningen afvikles fra januar og frem til primo april, og de 

første skud for dette års Landsskydning fra Skyttelauget er allerede 

blevet afgivet. Der er dog stadig et par måneder tilbage inden 

resultaterne skal indsendes til Præsidiets Skydeudvalg, så der er 

god tid til, at vi kan få skudt endnu flere landsskydningsresultater. 

Der er derfor også tid til, at DU kan nå at skyde din 

Landsskydning. 

 

Som i så mange andre skydninger, repræsenterer Skyttelauget også 

her vores moderforening, Garderforeningen i København. Det 

betyder, at ikke blot Skyttelaugets medlemmer bør deltage i 

skydningen, men at alle medlemmer af Garderforeningen i 

København bør deltage. 

 

Det vil nok være lidt for optimistisk at tro, at alle 

moderforeningens medlemmer møder frem på skydebanen, men vi 

har jo lov at håbe, at mange vil vælge at lægge vejen forbi 

skydebanen. 

 

Et at de årlige mål for Landsskydningen er, at Garderforeningen i 

København skal stille med så mange deltagere som muligt. I de 

sidste par år, har københavnerne været den størst deltagende 

forening, så hvorfor ikke også blive det i 2011. 

 

Skal Garderforeningen i København igen blive foreningen med 

den største deltagelse, så har er der brug for, at alle kommer på 

skydebanen. DU opfordres derfor til at se efter i din kalender, og 

se om ikke der er en enkelt eller måske flere onsdage, hvor du kan 

tage en tur på skydebanen. Rifler ligger klar, banen er rigget til, så 

det eneste der mangler, er dig. På gensyn på skydebanen. 
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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 

  Kontonr. 0007132409  

NÆSTFORMAND SKYDEUDVALG 

Ole Abildgaard John Nielsen 

Æblets Kvarter 7 B Viskumvej 20 

2620 Albertslund 2770 Kastrup 

Tlf: 43 64 56 01 Tlf: 32 52 22 68 

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

 

SKYDEUDVALG SIGTEKORNET`S REDAKTION 
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  

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND 

FORMAND KASSERER 

Bjørn Rosenkrantz Hansen Bjørn Rosenkrantz Hansen 

Baunehøjen 31 Baunehøjen 31 

3600 Frederikssund                                    3600 Frederikssund 

Tlf: 47 31 44 42                   Tlf: 47 31 44 42 
E-mail: subj@webspeed.dk     E-mail: subj@webspeed.dk            

                                                                    Giro-konto: 664 – 6603  

                                                                    Bank overførsel: 1551 – 664 6603                                                                                   

GARDERFORENINGEN                        

FORMAND KASSERER. 
Henning Lind Jans John Lind Jans 

Skodsborg Strandvej 117 B Drosselvej 32 

2942 Skodsborg 3120 Dronningmølle Tlf: 43 64 67 94 

Tlf: 39 64 31 25          Tlf: 45 93 87 43. 

E-Mail: woodstock@get2net.dk  E-mail: jans@nypost.dk 

SKYDEBANER 

KORTDISTANCE LANGDISTANCE 
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter Københavns Skyttecenter 

Ny Carlsberg Vej 68                                   Selinevej 5, Kalvebod 

Tlf: 33 21 55 15. Tlf: 32 52 53 44 (vagten) 
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mailto:o.abildgaard@adslhome.dk
mailto:mviskumex@vip.cybercity.dk
mailto:stoltenborg@mail.dk
mailto:subj@webspeed.dk
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FEBRUAR 

Onsdag 02 Træning, handicapskydning og spisning 15 m kl. 1830 

Søndag 06 Ø-stævne 15 m i DGI Byen  

Onsdag 09 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 16 Banko kl. 1830 

Søndag 20 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Mandag 21 Skyttelaugets Venners Fond kl. 1900 

Onsdag 23 Træning 15 m kl. 1830 

 

MARTS 

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 Trekantskydning 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 

 

APRIL 

Søndag 03 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 06 Træning, handicapskydning og spisning 15 m kl. 1830 

Onsdag 13 Træning 15 m kl. 1830 

Søndag 17 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 20 Mesterskaber 15 m kl. 1830 

Onsdag 27 Generalforsamling kl. 1830 

 

MAJ 

Søndag 08 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Søndag 15 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Søndag 29 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
 

 

 


