
 

”Vågner vågner danske helte, springer op og spænder bælte, - 

sådan skriver Grundvig i ”Bjarkemålets efterklang”, hvor han 

beskriver, hvordan Rolf Krake og hans mænd blev vækket til dåd 

og kamp. 

 

Nu er det ikke på den måde dåd og kamp, at de gamle gardere i 

Skyttelauget skal vækkes, men efter jul og nytår med masser af ro 

og fred, god mad og måske et glas rødvin eller to, så er 

skydningerne igen begyndt på både kortdistancen og 

langdistancen, - og det er hertil, at de gamle gardere skal vækkes. 

 

Første skydning på langdistancen har fundet sted. Det var en kold 

oplevelse, men som det er sagt så mange gange før, så er det ikke 

vejret, der er for koldt, men påklædningen der er forkert. Et par 

uldne sokker, og de lange jens-lynere gør underværker på en 

skydebane i januar og februar. 

 

På kortdistancen er der også taget hul på anden halvdel af sæsonen 

2017/2018. De første serier er skudt, og den første 

handicapskydning med efterfølgende spisning er afholdt. Nu bliver 

der så set fremad, for nu skal der gerne mange gamle gardere på 

skydebanen, således at Garderforeningen i København også i år 

kan blive flot repræsenteret i gardernes Landsskydning 15 m. 

 

Der skal således lyde en opfordring til, at finde en eller flere 

skydedage i kalenderen, og så kommer en tur på skydebanen. 
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LANDSSKYDNING 15 M 

 

Årets hovedskydning på kortdistancen er deltagelse i De Danske 

Garderforeningers Landsskydning på 15 m. Denne har 

Skyttelauget en meget stolt tradition for deltagelse i, og naturligvis 

skal skyttelauget også være med her i 2018. 

 

Landsskydningen kan skydes på hjemmebane, hvilket vil sige, at 

du kan kombinere at komme en tur på skydebanen og samtidig få 

skudt din landsskydning. Hvis du så samtidig vælger at skyde i 

forbindelse med en handicapskydning, så kan du oven i dette også 

være med til en hyggelig afslutning med spisning efter 

skydningen. 

 

Vi skal gerne have alle mand af huse, så find nu din kalender, og 

få sat kryds ved en eller flere onsdage, hvor du kan komme en tur 

på skydebanen i DGI-byen og få en hyggelig aften. 

 

Vel mødt på skydebanen, og vel mødt til Landsskydning 15 m. 

 

o o o 0 o o o  

 

FØDSELSDAGSSKYDNING 

 

Skyttelauget kan i år fejre sin 76 års dag, og det gøres onsdag den 

21. februar 2018 på kortdistancen i DGI-byen. 

 

Der indledes med en fødselsdagsskydning, hvor alle kan være 

med, og herefter bliver der sat kaffe og kage på bordet. Vi har også 

flere gange oplevet, at der er kommet en flaske af Livgardens 

portvin på bordet, men om dette sker i år, må man møde op for at 

finde ud af. 

 

Alle inviteres således til at møde frem på banerne onsdag den 21. 

februar og deltage i såvel fødselsdagsskydningen som i den 

efterfølgende fejring med kaffe og kage. 

 



KONTINGENT 2017 

 

Nytåret er passeret og Skyttelaugets nytårsønske er, at der fortsat 

kan blive planlagt og afholdt alle vore mange aktiviteter. Et sådan 

ønske kræver en sund økonomi, og denne sunde økonomi er du 

med til at sikre gennem betaling af dit kontingent. Skyttelaugets 

kasserer sidder som altid på denne tid af året klar til at modtage 

kontingent fra alle medlemmer, så nu er det bare med at få betalt. 

 

Kontingentet for 2018 er fortsat: 

 Aktive 200,- kr. 

 Passive 100,- kr. 

 Støttemedlemmer   50,- kr. 

 

Kontingent indbetales på Reg. Nr. 2128, kontonr 0111 837 910, og 

bedes indbetalt senest 15. februar. Kontingent kan også indbetales 

på kortdistancen. Ved betaling herefter vil blive pålagt 50,00 kr. i 

gebyr for sen betaling. 
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GENERALFORSAMLING 2018 

 

Garderforeningens Skyttelaug indkalder herved til afholdelse af 

ordinær generalforsamling onsdag den 25. april 2018 kl 1900 på 

Frederiksberg Slot 

 

Dagsorden vil være ifølge vedtægterne for Garderforeningens 

Skyttelaug. 

 

Det skal her pointeres, at deltagelse i generalforsamling jævnfør 

Skyttelaugets vedtægter kun kan ske ved gyldig indbetaling af 

kontingent for 2018. Kontingent skal være indbetalt senest 15. 

marts. Ved manglende indbetaling vil et medlem automatisk blive 

slettet. 

 

Endelig dagsorden vil fremgå af næste nummer af Sigtekornet 



 

 

Årets banko-højdepunkt er igen lige om hjørnet, og også 

i år vil det blive lagt kræfter i, at gøre Skyttelaugets 

banko til noget helt særligt.. 

 

Årets bankoaften - TIRSDAG DEN 20. MARTS 2017, 

er dagen, og du er naturligvis meget velkommen. 

 

Frederiksberg Slot er fortsat det helt passende sted at 

afholdebankoaften for  Skyttelauget at afholde 

bankoaften, så derfor vil slottet også i år danne ramme 

for Banko-aften. 

 

Aftenens forløb vil være en blanding af spænding og hygge. 

Man mødes i slottets cafeteria og hilser pænt på hinanden, 

inden man med iver og koncentration dykker ned i kassen med 

bankoplader. Alle de rigtige plader med alle de rigtige numre  

findes i kassen, der betales, og så 

afventer man, at spillet begynder.  

 

Tilmelding til deltagelse er 

nødvendigt, da en liste udvisende  

aftenens deltagere skal afleveres til vagten på 

Frederiksberg Slot. Tilmelding sker enten på skydebanen 

eller ved mail til stoltenborg@mail.dk. Tilmelding senest 

18. marts. 

   

Indkørsel til slottet sker ad Roskildevej inde fra byen, 

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

slotsgården.  

 

ÅRETS BANKO-AFTEN  
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Intet bankospil uden præmier, og her holder 

Skyttelaugets bankospil sig absolut ikke tilbage. Hvor 

andre bankospil kan fremvise et præmiebord, så kan  

Skyttelauget fremvise Præmiebordet. Et stort og 

varieret udvalg af præmier vil være at finde på 

præmiebordet, og der er således meget at spille om. 

Eneste udfordring er dog stadig, om alle forstår vise 

mådehold, så præmierne kan fordeles jævnt..  

 

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

vil der også blive åbnet for salg af plader. Vil man således 

være sikker på, at der ikke kommer nogen og snupper ”de 

rigtige” plader, og vil man samtidig være sikker på at 

finde den helt rigtige vinderstol, så er det kl. 18.30, at 

man skal være klar. 

 

Præcis kl. 19.00 (og det er formanden, som bestemmer 

hvornår klokken er ”præcis” 19.00) vil aftenens første 

nummer blive råbt op, og herefter går det slag i slag med 

lutter gode numre indtil præmiebordet er tomt. 

 

Deltagelse i Skyttelaugets bankoaften er for alle gamle 

gardere med familie, samt gode venner af Skyttelauget. 

Vigtigst for deltagelse er, at man møder med godt humør. 

 

Økonomi – pladerne er som sædvanlig 

meget billige, men tag alligevel rigeligt med 

kontanter med, for man ved jo aldrig … 
 

FREDERIKSBERG SLOT 
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LANDSSKYDNING 200 M 2017 

 

Sidste skud i Landsskydning 200 m 2017 er for længst blevet 

skudt. Også i 2017 har denne skydning været årets vigtigste på 

langdistancen, og naturligvis har Skyttelauget igen sikret, at 

Garderforeningen i København har været repræsenteret i 

Landsskydningen. 

 

Nu er resultatlisten så endelig modtaget fra Præsidiets 

Skydeudvalg og vi kan nu se, hvordan københavnerne har klaret 

sig i år. 

 

På deltagersiden kunne det igen i 2017 konstateres, at 

københavnerne atter var den størst deltagende forening med ikke 

færre end 36 deltagende skytte. Det har vi været mange gange, 

men det er stadig tilfredsstillende at se, at der sluttes helhjertet op 

bag landsskydningen i København. 

 

Resultatmæssigt kan København også bryste sig, - både som hold 

og individuelle skytter. Holdplaceringerne blev således: 

 Hold 1 Vinder af 1. Division 

 Hold 2 Nr. 4 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. 6 i 2. Division 

 Hold 7 Nr. 3 i 3. Division 

 Hold 8 Nr. 8 i 3. Division 

 Hold 9 Vinder af 4. Division 

 Hold 10 Nr. 7 i 4. Divison 

 Hold 11 Nr. 6 i 5. Division 

 Hold 12 Nr. 3 i 6 Division 

 

Individuelt blev det til mange gode resultater, og så skal man 

huske på, at et resultat godt landsskydningsresultat ikke har noget 

med placering at gøre, men alene knytter sig til den enkelte skytte.  



 

 
 

 

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. 2128 1551 

  Konto Nr.  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.: 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) 

 

 

 

mailto:stoltenborg@mail.dk
mailto:o.abildgaard@adslhome.dk
mailto:mviskumex@vip.cybercity.dk
mailto:clemme-vgp16@hotmail.com
mailto:stoltenborg@mail.dk
mailto:formand@garderforeningen.dk
mailto:kasserer@garderforeningen.dk


 

 

 

JANUAR 

Onsdag 03 Træning, handicapskydning og spisning 15 m kl. 1830 

Søndag 07 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 10 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 17 Træning 15 m kl. 1830 

Søndag 21 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 24 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 31 Træning 15 m kl. 1830 

 

FEBRUAR     

Søndag 04 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 07 Træning, handicap og spisning 15 m kl. 1830 

Onsdag 14 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 18 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 21 Træning og fødselsdagsskydning 15 m kl. 1830 

Onsdag 28 Træning 15 m kl. 1830 

 

MARTS 

Onsdag 07 Træning, handicapskydning og spisning 15 m kl. 1830 

Søndag 04 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 14 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 18 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Tirsdag 20 Banko  kl. 1900 

Onsdag 21 Ingen skydning  

Onsdag 28 Træning 15 m kl. 1830 

 

APRIL 

Onsdag 04 Træning, handicap og spisning 15 m kl. 1830 

Onsdag 11 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 15 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 18 Træning 15 m  kl. 1830 

Onsdag 25 Generalforsamling kl. 1900 

Søndag 29 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

 


