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Landsskydning 15 m Spisning på 15 m 

Banko 5. februar Kontingent 2014 

 



KONTINGENT 2014 

 

At få en kasserer til at smile er ikke nemt. Det forlyder dog fra 

pålidelig kilde, at Skyttelaugets kasserer er, om direkte ikke i godt 

humør, så alligevel set smile et kort øjeblik. 

 

Spørgsmålet er så, hvad der har udløst dette øjeblik.  Mon ikke at 

det skyldes, at der i denne tid sker en jævn strøm af indbetalinger 

af kontingent for 2014.   

 

Penge skal der til for at drive vores 

forening, og kontingentet er det 

økonomiske grundlag for foreningen.  

 

Kontingent for 2014 er beskedne 

180,- kr. for aktive, 100,- kr. for 

passive, og 50,- kr. for støtte-

medlemmer. 

 

Sidste frist for rettidig indbetaling af kontingent for 2014 er 15. 

februar. Betaling kan ske i Skydekælderen eller overføres via 

netbank eller netgiro til Skyttelauget (se kontonummer i telefon og 

adresselisten). 

 

 

GENERALFORSAMLING 

 

Garderforeningens Skyttelaugs Generalforsamling afholdes i år 

 

Onsdag d. 30. april 2014 

 

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. 

 

Dagsorden m.m. vil fremgå af næste nummer af Sigtekornet. 

 

…………………………………………………………………………………. 



LANDSSKYDNING 15 M 

 

Skiverne til Gardernes Landsskydning 15 m for 2014 er modtaget, 

og skydebanerne er parate til at modtage alle gamle gardere, der 

har lyst til at skyde Landsskydning 15 m. 

 

Som det fremgår oven for, så skal Skyttelauget igen til at skyde 

landsskydning på 15 m. At skrive at Skyttelauget skal skyde 

landsskydningen er på sin vis ikke helt korrekt, for det er 

Garderforeningen i København, der deltager i landsskydningen. At 

det så er Skyttelauget, som står for den praktiske del af denne 

deltagelse er vel ganske naturligt. 

 

Gardernes Landsskydning 15 m har været afviklet siden 1963, og 

Garderforeningen i København har været med siden begyndelsen. 

Den finder sted fra januar til marts og skydes på hjemmebane. Der 

skydes prøveskud, og herefter 20 gældende skud. 

 

Målet for deltagelse i år er naturligvis primært, at vi sammen viser, 

at Garderforeningen i København slutter op bag en fælles 

landsdækkende aktivitet inden for De Danske Garderforeninger. 

Herudover er det håbet, at vi fra København kan blive den 

forening, der på landsplan deltager med det største antal skytter. 

Sidste år var der 2 mindre foreninger, der deltog med flere skytter 

end København, men i år skal vi igen være flest. 

 

Målsætningen i år er 50 deltagende gamle gardere – eller flere – og 

for at kunne nå dette ambitiøse mål, har foreningen brug for at 

også DU kommer på skydebanen og skyder landsskydning. 

 

Find nu din kalender frem og se, om ikke der er en onsdag i januar, 

februar eller marts, hvor du kan forlade hjemmets tryghed og 

varme, og komme en tur på kortdistancen. Hvis nu du kombinerer 

det med en aften med handicapskydning, så vil der jo også være 

mulighed for et par stykker smørrebrød. 

 

Vi ses til landsskydning 15 m. 



SPISNING PÅ KORTDISTANCEN 

 

Som bekendt for alle har det været en fast tradition igennem rigtig 

mange år, at der efter handicapskydningen i hver måned normalt 

sluttes af med fælles spisning. Det er en hyggelig måde at mødes, 

og en god måde at slutte en aften af på, samtidig med at præmierne 

for aftenens skydning kan blive delt ud med det samme. 

 

Januar måned skulle heller ikke være anderledes, og med de 

mange tilmeldinger til spisning den 8. januar, kunne det kun blive 

en fornøjelig aften. Det blev også en fornøjelig aften, om end 

noget anderledes end forventet. 

 

Efter flere forgæves opkald dagen før til restauranten, søgen på 

internettet efter telefonnummer og åbningstider for restauranten, 

og slutteligt et telefonopkald til vores kontaktperson på Carlsberg 

Bryggeriet blev det fortalt, at restauranten var blevet opsagt med 

udgangen af december 2013, og at den derfor var lukket. 

 

Dette var en helt ny oplysning, og ikke noget der var kendt, da vi 

ønskede god jul og tak for samarbejdet i 2013 til personalet den 

sidste onsdag sidste år. Hvad der så siden hen er sket og hvorfor, 

det ved vi ikke, men faktum er, at restauranten er lukket. Om der 

åbner en restaurant igen og i givet fald hvornår, vides heller ikke. 

 

Skyttelaugets trofaste skytter skulle dog ikke snydes for et par 

stykker smørrebrød, så med lidt alternativ tilgang, lidt 

opfindsomhed, et par telefonopringninger og lidt koordination, så 

lykkedes det. 

 

Aftenens spisning blev nu holdt i fritidscentrets sanglokale, hvor 

der blev dækket op med Skyttelaugets ternede lyseblå duge, 

levende lys på bordene, frisksmurt smørrebrød, øl og til slut kaffe. 

 

Det kan godt være, at vi ikke altid rammer pletten helt, som vi 

gerne vil, men når det drejer sig om hygge og mad og drikke, så er 

vi helt i plet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Velbekomme 

Handicapskydning 

og spisning hører 

sammen, - og en 

lukket restaurant 

skal ikke komme i 

vejen herfor. 

Heldigvis kan vi så 

selv klare det. 



SKYTTELAUGETS FØDSELSDAG 

 

Garderforeningens Skyttelaug kan den 25. februar fejre sin 72 års 

fødselsdag. 

 

72 år er gået siden den dag i februar 1942, hvor en gruppe gamle 

gardere mødtes i garderforeningens nye lokaler i Amaliegade 12 

for at stifte en skyttefraktion under Garderforeningen i København. 

 

At en skyttefraktion skulle stiftes var man ikke i tvivl om, og med 

stiftelsen førtes opfordringen fra De Danske Garderforeningers 

Præsident, T. Hage, om at stifte skytteforeninger i de stedlige 

garderforeninger til ”en frivillig indsats for i påkommende tilfælde 

at kunne yde vort til hæren og dens opgaver”, ført ud i livet. 

 

72 år er gået, og mange gamle gardere har gennem årene haft deres 

gang i Skyttelauget.  Der er blevet skudt, der er blevet snakket 

soldatertid og fortalt soldaterhistorier, der er blevet festet og 

sunget og meget mere. Fælles for alle årene har været, at 

aktiviteten og engagementet altid har været højt, og at 

medlemmerne har sat pris på at være i hinandens selskab. Dette 

har været en meget stærk medvirkende årsag til, at vi stadig i dag 

har et aktivt og velfungerende Skyttelaug. 

 

Nu runder det så de 72 år, og det skal naturligvis ikke forbigås i 

fuldstændig tavshed. Skyttelauget vil markere dagen med en 

fødselsdagsskydning onsdag den 26. februar. Herudover vil der 

sikkert også være et glas portvin og måske lidt kage til at markere 

dagen. 

 

Alle er naturligvis indbudt til fødselsdagen og dermed også 

indbudt til fødselsdagsskydning, portvin og kage. Det hele foregår 

på skydebanerne på Carlsberg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68 

og festen begynder kl. 18.30. 

 

Fra os alle skal lyde et stort tillykke med 72 års fødselsdagen til 

Garderforeningens Skyttelaug. 

 



     
 

Et års venten er snart forbi. Om ikke så længe er det 

igen tid for afholdelse af Årets Bankoaften. 

 

Årets bankoaften er nu fastsat til onsdag den 5. 

februar 2014, og du er naturligvis meget velkommen. 

 

Frederiksberg Slot vil også i år danne rammen om 

Garderforeningens Skyttelaugs årlige bankoaften, og 

selvom mindre måske kan gøre det, så er det vel et 

passende sted af afholde banko. 

 

Aftenens forløb og tilbud til dig vil være en næsten tro 

kopi af tidligere års bankoaftner. Vi mødes spændte i 

Frederiksberg slots cafeteria, 

hvor vi dykker ned i den store 

bunke af bankoplader, for her at 

sikre os lige netop de plader, der 

gemmer de helt rigtige 

bankonumre i sig. Erfaring fra 

tidligere år har vist hver enkelt 

spiller, hvilke talkombinationer, 

der altid råbes op, og dermed hvordan de rigtige plader 

skal se ud. Herefter gælder det om at få valgt den 

rigtige bankostol, hvor udsyn, lyd og belysning er lige 

præcis korrekt, så man under spillet kan henlede sin 

fulde opmærksomhed på, at komme med tilråb og 

kommentarer til opråberen, når han nu alligevel ikke 

vælger de ”rigtige” numre. Dette koncept er anvendt 

flere gange, så hvorfor ændre på det. 

ÅRETS BANKO-AFTEN 

 



 

 
 

Indkørsel til slottet sker ad Roskildevej inde fra byen, 

og så til højre ind gennem porten, og parkeringen er fri i 

slotsgården.  

 

Aftenens præmiebord er svært at beskrive, - det skal 

opleves.  
 

Dørene til bankosalen vil blive åbnet kl. 18.30, og her 

vil der også blive åbnet for salg af ”de rigtige” plader. Vil 

man således være sikker på, at der ikke kommer nogen og 

snupper pladerne med vindernumrene, og vil man samtidig 

være sikker på at finde den helt rigtige vinderstol, så er 

det kl. 18.30, man skal være klar. 

 

Præcis kl. 19.00 vil aftenens første nummer blive råbt 

op, og herefter går det slag i slag med gode numre indtil 

præmiebordet er tomt. 

 

Deltagelse i Skyttelaugets bankoaften er naturligvis for 

alle gamle gardere med familie, samt gode venner af 

Skyttelauget. 

 

Økonomi – pladerne er som sædvanlig meget billige, men 

tag alligevel rigeligt med kontanter med, 

for man ved jo aldrig … 

 

På gensyn til banko i Skyttelauget onsdag 5. februar på 

Frederiksberg Slot. 
 

FREDERIKSBERG SLOT 



N.A.I.S. SKYDNING 

 

Har du mod på at tage udfordringen op, og skyde NAIS-skydning? 

 

Denne særlige skydning indebærer 30 gældende skud mod en 10-

delt ringskive, hvor hver enkelt ring er noget mindre, end hvad vi 

kender fra vores normale skive, - men til gengæld markeres der 

”indad” ved pointtælling. Hvor vi er vant til, at selv den mindste 

berøring af stregen ud til 9’eren giver en 9’er, så vil det ved NAIS 

betyde, at selv den mindste berøring af stregen ind til 10’eren vil 

give en 10’er. 

 

Skyttelauget har skudt NAIS som en del af årets skydeprogram 

igennem de sidste 8 år, men forud herfor, er der med start i 1998 

og frem til 2007 blevet skudt NAIS 5 gange. 

 

Af disse første 5 skydninger er der skudt sammen med Oslo 

Gardistforbund i København 1 gang, og 2 gange er der blevet 

skudt NAIS i forbindelse med Garderforeningen i Københavns 

besøg i Oslo. I den forbindelse er der udsat en præmie til uddeling 

til bedste skytte, når de to foreninger mødes til NAIS dyst. 

 

Hvad kan du så risikere ved at deltage: - Ja, du kan risikere, at dine 

skudte point giver en medalje, og i ”værste fald” kan du risikere, at 

du vinder Gardersablen for det næste år. 

 

Har du mod på at tage udfordringen op, og skyde NAIS-skydning? 

 

 

 Fik du i øvrigt noteret: 

 

 Årets Bankoaften 

 5. februar 

 Kl. 18.30 

 Frederiksberg Slot 

 

Vel mødt til banko på Slottet. 
 



LANDSSKYDNING 200 M 2013 

 

Sommeren er for længst forbi, og nu, hvor sneen falder og vinden 

blæser koldt, kan vi kun længes efter solen og varmen igen. Med 

sommer følger også De Danske Garderforeningers landsskydning 

på 200 m, som afvikles i august og september. 

 

Garderforeningen i København var naturligvis at finde blandt 

deltagerne, og endnu en gang må siges, at foreningen satte sit præg 

på denne landsskydning. For Skyttelaugets vedkommende var 

opgaven igen, at få fat i skytterne, stå for afvikling af 

skydningerne, og indsende resultaterne til Præsidiets Skydeudvalg. 

 

Fortalt i punktform ser Garderforeningen i Københavns deltagelse 

således ud: 

 36 deltagere ud af 181 på landsplan. 

 Vinder af 1. division og dermed vinder af pokalen. 

 Nr. 2 i 4. division og dermed vinder af en riffelplade. 

 Vinder af 5. division og dermed vinder af pokalen. 

 Nr. 2 i 7. division og dermed vinder af en riffelplade. 

 Bedst skydende hold samlet og dermed vinder af en faneplade. 

 Trediebedst skydende hold og dermed vinder af en faneplade. 

 Bedste samlede skytte og dermed årets landsskytte. 

 2 x bedste skytte inden for en 10-års årgang. 

 13 x individuelle riffelplader. 
 

Ud over de her nævnte resultater opnåede flere skytter flotte 

personlige resultater, så samlet set kan både Garderforeningen i 

København, Skyttelauget og de deltagende skytter kun være 

tilfredse. 

 

Frem til foråret vil vi tillade os at sole os i en god landsskydning 

2013, men når foråret kommer, så begynder træningen til 

landsskydning 2014, hvor vi skal ud og forsvare vore resultater.  

 

Et stort tillykke til alle med de flotte resultater. 



KOMMENDE ARRANGEMENTER 

 

FØDSELSDAGSSKYDNING 15 M 

Hvis noget har været godt en enkelt gang, og det så gentages, så er 

der skabt en ny tradition. Blandt de nyere traditioner er 

Skyttelaugets fødselsdagsskydning, hvor der efter skydningen 

plejer at blive serveret fødselsdagskage og måske et glas portvin. 

Onsdag den 26. februar vil Skyttelauget markere sin 72 års 

fødselsdag. 

 

Ø-STÆVNE 

Invitationen til årets Ø-stævne er modtaget. Skyttelauget har 

deltaget i dette stævne i de sidste 3 år, og vil også i år være at finde 

mellem deltagerne. Blandt skytterne på kortdistancen er det aftalt, 

at vi mødes 30. januar 2014 kl. 1800 på skydebanerne i DGI byen. 

 

Ø-Stævne skydes på 15 m for både salonriffel og luftriffel. For 

både salon- og luftriffel skydes der en 20 skuds hovedskydning og, 

hvis man vil, en 20 skuds mesterrunde 

 

Alle kan deltage, men send en mail til formanden eller bliv skrevet 

på listen i skydekælderen, hvis du har lyst til at være med. 

 
TREKANTSKYDNING 15 M 

I år er det Skyttelauget, som har fornøjelsen af at invitere til 

skydning. Vi vil mødes med Nordre og Søndre Birks 

Garderforening onsdag den 12. marts på vore baner på Carlsberg 

Fritidscenter. Efter skydningen vil der være fælles spisning, men 

sted herfor er endnu ikke helt fastlagt. 

 

Alle kan deltage i Trekantskydningen, så meld dig til. Tilmelding 

skal ske ikke senere end 5. marts, og kan ske enten til en 

træningsaften på 15 m eller ved mail til formanden. 

 
 



 

 

 
 

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.: 43 64 56 01 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 KASSERER 
Henning Lind Jans Jørn Knudsen 

Skodsborg Strandvej 117 B Strandboulevarden 175, st.th. 

2942 Skodsborg 2100 København Ø 

Tlf.: 39 64 31 25 Tlf.: 44 70 21 55. 

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

 

 

SKYDEBANER 

KORTDISTANCE LANGDISTANCE 

Carlsberg-Tuborg Fritidscenter Københavns Skyttecenter 

Ny Carlsberg Vej 68 Selinevej 5, Kalvebod 

. Tlf.: 32 52 53 44 (vagten) 
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JANUAR 

Onsdag 22 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 29 Træning 15 m kl. 1830 

Torsdag 30 Ø-stævne i DGI-byen kl. 1800 

 

FEBRUAR 

Søndag 02 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 05 Banko kl. 1900 

Onsdag 12 Træning, handicapskydning og spisning 15 m  kl. 1830 

Søndag 16 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 19 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 26 Træning og fødselsdagsskydning 15 m kl. 1830 

 

MARTS 

Søndag 02 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 05 Træning, handicapskydning og spisning 15 m kl. 1830 

Onsdag 12 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 16 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 19 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 26 Træning 15 m kl. 1830 

Søndag 30 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

 

APRIL 

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

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 

 

 

 


