
 

Så skal vi i gang igen. Jul og nytår ligger bag os, og forhåbentligt 

har alle fået fyldt batterierne op, så der kan blive liv på såvel vore 

skydeaftener som til vore øvrige aktiviteter. 

 

2019 blev afsluttet med julearrangementer på både langdistancen 

og kortdistancen, og selvom julesneen glimrede ved sit fravær, så 

var det to arrangementer med masser af julehumør. 

 

Nu ser vi så fremad på de første måneder af det nye år; - 2020, og 

hvad kan de så bringe? 

 

Det nye års første skydninger ligger henholdsvis onsdag den 8. 

januar på kortdistancen og søndag den 12. januar på langdistancen, 

og herefter går det slag i slag frem til 29. april, hvor kortdistance-

sæsonen sluttes af med Skyttelaugets generalforsamling. 

 

Frem til generalforsamlingen vil der være masser af muligheder 

for at skyde, og disse muligheder bør bruges. Specielt bør perioden 

fra nu og frem til udgangen af marts prioriteres til deltagelse i 

Garderforeningernes Landsskydning 15 m. Få nu fundet en 

onsdag, hvor der er mulighed for at komme på skydebanen og 

skyde landsskydningen. 

 

Herudover bydes på bankospil, Trekantskydning, Regionsskydning 

og handicapskydning med spisning. Se i aktivitetsoversigten på 

sidste side, og lad os mødes til en af Skyttelaugets aktiviteter. 

 
 

 
59. Årgang Januar 2020 Nr.1 

 

 

 



DGI VINTERTURNERING 

 

DGI-vinterturnering – hvad er nu det for noget …? Ja faktisk er 

det ikke noget nyt, og faktisk har Skyttelauget deltaget i denne 

vinterturnering gennem et antal år. 

 

Vinterturneringen begyndte for nogle år tilbage, som en skydning 

på hjemmebane, hvor foreninger kunne tilmelde sig ved 

sæsonstart. Herefter kunne der indberettes skyderesultater 3 gange 

i løbet af en 15 m sæson, og disse indgik så i en resultatliste. 

 

For Skyttelaugets vedkommende har der været deltagelse gennem 

de år, hvor vinterturneringen er blevet afholdt, men da der fra 

arrangørernes side ikke har været gjort noget særligt stads af 

skydningen eller gjort noget særligt for at opfordre til deltagelse, 

så har deltagelse også levet en stille tilværelse i Skyttelauget. 

 

I år har DGI så overtaget vinterturneringen, og dermed er den 

blevet mere synlig. Alle skytteforeninger i Storkøbenhavn har 

modtaget flere mails med invitation til deltagelse og løbende 

opfordring til deltagelse. Og naturligvis er der igen tilmelding fra 

Garderforeningens Skyttelaug. 

 

Første omgang af turneringen blev overstået i december 2019. 

Anden omgang afsluttes 15. januar, og tredie og sidste omgang 

afsluttes 15. februar i år. 

 

Skyttelauget har, måske lidt vovet, tilmeldt deltagelse af fire hold 

af hver fire skytte; altså 16 deltagere pr. omgang. Indberetning af 

resultater for første omgang gik uden problemer, men nu skal der 

ses frem mod de næste to omgange.  

 

For at være sikre på at kunne stille med det tilmeldte antal skytter 

og resultater er der derfor brug for, at der kommer rigtig mange 

resultater de næste måneder. Brug eventuelt skydningen som 

træning til landsskydning, således at du er helt klar til 

landsskydning, eller slå den sammen med en handicapskydning. 



LANDSSKYDNING 15 M 

 

Gardernes Landsskydning 15 m er nu godt i gang, og naturligvis 

skal Garderforeningen i København også deltage i år. Skyttelauget 

har baner og geværer, og venter nu kun på at de mange gamle 

gardere møder frem for at være med. 

 

Selvom der sidst år var en pæn tilslutning, så var det noget under, 

hvad det bør være for såvel Skyttelauget som Garderforeningen i 

København, hvorfor DU opfordres til i år at finde tid til at komme 

en tur på skydebanen og skyde landsskydning. 

 

Hvis du vælger at skyde i forbindelse med en handicapskydning, 

så kan du naturligvis også deltage i 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 på 

skydebanen i DGI-byen til en hyggelig aften, – og landsskydning. 

 

o o o 0 o o o  

 

FØDSELSDAGSSKYDNING 

 

Skyttelauget kan i år fejre sin 78 års dag, og det gøres onsdag den 

26. februar 2020 på kortdistancen i DGI-byen. 

 

Der vil blive budt på 20 skud med efterfølgende markering af 

årsdagen med kaffe og kage på bordet. Mon ikke at der også, som 

ved tidligere fejringer af Skyttelaugets stiftelsesdag, også vil være 

et glas af Livgardens portvin. Det må blive afgjort på dagen. 

 

Alle inviteres hermed til at give møde onsdag den 26. februar på 

banerne i DGI Byen og deltage i såvel fødselsdags skydning som 

den efterfølgende fejring med kaffe og kage. 

 

 



LANDSSKYDNING 200 M 2019 

 

Sidste skud i Landsskydning 200 m 2019 er for længst blevet 

skudt. Også i 2019 har denne skydning været årets vigtigste på 

langdistancen, og naturligvis har Skyttelauget igen sikret, at 

Garderforeningen i København har været repræsenteret i 

Landsskydningen. 

 

Resultatlisten er tilgået fra Præsidiets Skydeudvalg og vi kan nu 

se, hvordan københavnerne har klaret sig i år. 

 

På deltagersiden kunne det også i 2019 konstateres, at 

københavnerne atter var den størst deltagende forening med ikke 

færre end 27 deltagende skytte. Det har vi været mange gange, 

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

landsskydningen i København. 

 

Ved sammentælling af den enkelte skytters resultater klarede 

København sig således: 

 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. 7 i 2. Division 

 Hold 6 Nr. 4 i 3. Division 

 Hold 7 Nr. 7 i 4. Division 

 Hold 8 Nr. 4 i 4. Division 

 Hold 9 Nr. 5 i 5. Divison 

 

Efter i en årrække at have vundet 1. division måtte vi i 2019 

”nøjes” med en andenplads, kun slået med et enkelt point, men vi 

kommer stærkt igen. En pokal blev det dog til, nemlig i 2. division, 

hvor københavnerne placerede sig øverst i resultaterne. 

 

Individuelt blev der skudt mange gode resultater, og der blev også 

skudt til et antal riffelplader. Et stort tillykke med resultaterne. 



KONTINGENT 2020 

 

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 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 2020 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. Betaling efter 15. februar vil blive pålagt 50,00 

kr. i gebyr, og rettidig betaling skal herefter ske senest 15. marts. 
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GENERALFORSAMLING 2020 

 

Garderforeningens Skyttelaug indkalder herved til afholdelse af 

ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2020 kl 1900.  

Dagsorden vil være ifølge vedtægterne for Garderforeningens 

Skyttelaug. 

 

Deltagelse i Skyttelaugets generalforsamling kan jævnfør 

Skyttelaugets vedtægter kun kan ske ved gyldig indbetaling af 

kontingent for 2020. 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. 



 

 

Et år med venten er snart forbi, for nu er der dato på 

Årets banko-højdepunkt, hvor banko-entusiaster fra 

nær og fjern stævner mod hovedstaden for at deltage i 

banko-aften i Skyttelauget. 

 

Årets bankoaften er ONSDAG DEN 19. FEBRUAR 

2020, og du er naturligvis meget velkommen. 

 

Frederiksberg Slot danner igen rammen for dette 

specielle arrangement, og hvad er mere passende end et 

slot til afholdelse af en Banko-aften i rammen af 

Garderforeningens Skyttelaug. 

 

Aftenens forløb. Der gives møde i slottets cafeteria, og 

efter høflig hilsen, fokuseres på valg af de rigtige 

bankoplader. De valgte plader fastholdes, man betaler, 

finder en god plads, og afventer spillets begyndelse.  

 

Tilmelding til deltagelse er 

nødvendigt, da der skal 

afleveres en liste udvisende alle 

deltagere til vagten på slottet. 

 

Tilmelding sker enten på skydebanen eller ved mail. 

Tilmelding senest 15. februar. 

 

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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Præmier, præmier, præmier, - naturligvis er der 

præmier, og ej heller i år bliver der holdt igen. Der vil 

være et stort og varieret udvalg af præmier 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 stadig formanden, som 

bestemmer hvornår klokken er ”præcis” 19.00) vil første 

nummer blive råbt op, hvorefter det vil gå slag i slag med 

lutter gode numre indtil præmiebordet er tømt. 

 

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 … 
SKYDNING MELLEM 

FREDERIKSBERG SLOT 
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DEN KONGLIGE LIVGARDE 

OG GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN 

 

En fast del af skydeprogrammet på langdistancen er den årlige 

skydning mellem Den Kongelige Livgarde og Garderforeningen i 

København. Denne skydning har mere end 50 år på bagen, og blev 

i 2019 afviklet 10. september på 200 m banerne på Københavns 

Skyttecenter. 

 

Overordnet er der naturligvis tale om en holdskydning mellem de 

Livgardens og garderforeningens hold, men i selve skydningen er 

der indlagt et antal små konkurrencer, som både er individuelle og 

for makkerpar. Fælles for alle skydninger og dermed hele 

arrangementet er dog stadigt, at tjenstgørende gardere og gamle 

gardere skal mødes til en hyggelig dag på skydebanen. 

 

Efter velkomst og inddeling i makkerpar med en tjenstgørende og 

en gammel garder sammen gik skydningerne i gang. Vanen tro gik 

alt stille og roligt så længe der blev skudt med eget gevær, og lige 

så vanen tro, var det en oplevelse at overvære og overhøre de 

gamle gardere, da de skulle skyde med livgardens tjenestegevær. 

Det er ikke helt forkert at sige, at tjenestegeværet i dag på ingen 

måde minder om gamle garderes yndlingsgevær; - Garand. Dette 

forhold blev også bekræftet i år. 

 

Alle skydninger blev dog overstået, og der blev så forlagt til 

Livgardens Kaserne, hvor den afsluttende spisning og 

præmieuddeling skulle finde sted. Her blev atter bekræftet, at mad 

og udveksling af soldaterhistorier hører sammen blandt gardere. 

 

Arrangementet sluttede med uddeling af de mange præmier, og her 

gik begge holdpokaler gik til Skyttelauget, ligesom John Nielsen 

fra Skyttelauget blev dagens bedste skytte. 

 

En god dag mellem unge og gamle gardere var hermed slut og alle 

kunne tænke tilbage på nogle gode oplevelser og fornøjelige timer 



 



KOMMENDE AKTIVITETER 

 

 

LANDSSKYDNING 15 M 2020 

Landsskydning 15 afvikles i perioden 1. januar - 31. marts. Der er 

brug for DIG og DIT resultat, så vi kan blive den størst deltagende 

forening.  

 

Find en onsdag i perioden, og reserver denne til en tur på 

skydebanen, så også du kan være med til Landsskydningen. 

 
SPISNING OG HANDICAPSKYDNING 

Sæt allerede nu kryds i kalendere for handicapskydning med 

efterfølgende følgende onsdage i det nye år: 

 

 15 januar Handicapskydning og spisning 

 05 februar Handicapskydning og spisning 

 04 marts Handicapskydning og spisning 

 01 april Handicapskydning og spisning 

 

Husk tilmelding til spisning enten på skydebanen eller til 

formanden på mail stoltenborg@mail.dk eller telefon 4444 2473 

senest søndagen før. 

 
TREKANTSKYDNING 15 M 

Onsdag den 18. marts skydes der Trekantskydning 15 m mellem 

Nordre Birks Garderforening, Søndre Birks Garderforening og 

Garderforeningen i København med Skyttelauget som værtsforening. 

 

Vi har brug for rigtig mange skytter så sæt allerede nu kryds i 

kalenderen. Først skydes der i DGI-byen, og herefter kører vi til 

Frederiksberg Slot til afslutning med spisning og præmieuddeling. 
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GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG 

FORMAND KASSERER 

Jan Stoltenborg Ole Christoffersen   

Jægergangen 11  Kajerød Have 65 

2880 Bagsværd 3460 Birkerød 

Tlf.: 4444 2473 Tlf.: 5134 1083 

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) 
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JANUAR 

Onsdag 08 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 12 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

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

Onsdag 22 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 26 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 29 Træning 15 m  kl. 1830 

 

FEBRUAR 

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

Søndag 09 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 12 Træning 15 m  kl. 1830 

Onsdag 19 Banko på Frederiksberg Slot med start  kl. 1900 

Søndag 23 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 26 Træning 15 m - Fødselsdagsskydning kl. 1830 

 

MARTS 

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

Søndag 08 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 11 Træning 15 m  kl. 1830 

Onsdag 18 Trekantskydning 15 m i DGI-byen kl. 1830 

Søndag 22 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 25 Træning 15 m  kl. 1830 

 

APRIL 

Onsdag 01 Træning, handicap og spisning 15 m kl. 1830 

Søndag 05 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 08 Træning 15 m  kl. 1830 

Onsdag 15 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 19 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 22 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 29 Generalforsamling  kl. 1900 

 

 


