
 

 

Hvad er nu det … Sigtekornet … Udkommer det endnu? 

 

Ja - det er Sigtekornet, og ja - det udkommer endnu. Desværre har 

vi ikke set så meget til bladet i indeværende år, men de onde tider 

med nedlukning og hårde restriktioner for hvor mange man må 

mødes eller hvor stort et areal, der skal være til rådighed per 

person i et lokale, er forhåbentligt snart overstået. 

 

Nu ser vi fremad, - og fremad betyder, at vi igen håber at kunne 

mødes på skydebanen, hvad enten det bliver i DGI-byen på 

kortdistancen eller på Københavns Skyttecenter på langdistancen. 

 

Al opstart kan være svært, og det kan muligvis også være svært at 

komme i gang igen for både Skyttelauget egen planlægning og 

afholdelse af aktiviteter, men det kan også være svært for vore 

medlemmer igen at skulle tænke på, at der skal afsættes tid til og 

planlægges på en aften eller søndag morgen på skydebanen. 

 

Mon dog ikke, at det hele kommer til at gå ganske udmærket, og 

mon ikke at vi alle trænger til igen at mødes på skydebanen til et 

hyggelige timer sammen. Vel mødt til en ny sæson. 
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GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN 

OG  

DEN KONGELIGE LIVGARDE 

 

Et af langdistancens højdepunkter har gennem mange år været den 

årlige dyst mellem Garderforeningen i København og Den 

Kongelige Livgarde. Sådan bliver det forhåbentligt også i år. 

 

I 2020 rasede Corona’en, og som en konsekvens heraf blev dysten 

aflyst. Flere faktorer spillede ind i aflysningen, - dels var der fra 

myndighedernes side dikteret et forsamlingsloft, som gjorde, at vi 

ikke kunne mødes med mere end nogle ganske få deltagere, dels 

var der fra de store skytteorganisationers side pålagt 

skytteforeningerne begrænsninger og restriktioner for brug af 

skydebaner, og sidst men så absolut ikke mindst, så var Livgarden 

stærkt bekymret for gardernes helbred, og dermed regimentets 

mulighed for at løse sin vagtopgave omkring de kongelige slotte 

og palæer. Summa summarum blev skydningen aflyst. 

 

Nu skriver vi 2021, rigtig mange er blevet vaccineret og næsten 

alle Corona restriktioner er blevet ophævet, men alligevel er der en 

usikkerhed omkring gennemførelse af skydningen. 

 

Trods stigningen antallet af vaccinerede i Danmark opleves om 

ikke en stigning i antallet af smittede, så stadig et stort antal 

smittede.  Dette er desværre også blevet en del af Livgardens 

hverdag, hvor Corona ad flere omgang har påvirket dagligdagen 

ved regimentet, og hvor smitten har haft en negativ indflydelse på 

uddannelse og vagttjenesten. 

 

Hvad så med skydningen i år – ja, lige nu er den planlagt, og der er 

truffet aftale om gennemførelse, men tiden må vise, hvorvidt 

skydningen kan gennemføres som normalt, om den vil blive 

reduceret i omfang, eller om den måske igen aflyses. Vi krydser 

dog fingre for, at vi igen kan dyste mellem garderforening og 

regiment. 

 



SÆSONSTART KORTDISTANCEN 

 

Nu er det snart tiden, hvor vi igen kan mødes på 15 m banerne i 

DGI-Byen. Vi håber alle på en normal vintersæson, og første 

skydeaften i den nye sæson på kortdistancen er onsdag den 1. 

september. Herefter går det slag i slag hver onsdag (næsten) helt 

frem til slutningen af april 2022, hvor vi slutter kortdistancen 

2021/2022 af. 

 

Som nævnt skydes de første skud i den nye sæson onsdag den 1. 

september, og det bliver så første gang siden 9. december, at vi kan 

mødes på kortdistancen. 

 

Nu skal vi så i gang igen, og forhåbentligt går vi en god sæson i 

møde, hvor der bliver masser af aktivitet på banerne og masser af 

snak rundt om bordet i opholdslokalet. 

 

Sæsonen vil naturligvis byde på masser af muligheder for at øve 

sigte og aftræk, og dermed masser af muligheder for at få 

skuddene placeret i 10’eren. Derudover skal vi selvfølgelig også 

skyde handicapskydning og herefter til et par stykker smørrebrød, 

en kop kaffe og en hyggelig snak. Find derfor allerede nu din 

kalender frem og reserver følgende onsdage til handicapskydning 

med efterfølgende spisning: 

 

8. september – 6. oktober  –  3. november 

 

Herudover planlægges der på afholdelse af Trekantskydning 

onsdag den 19. januar 2022 mellem Sdr Birk, Ndr Birk og 

Skyttelauget, hvor vi skyder i DGI-Byen og planlægger på at slutte 

af med spisning på Frederiksberg Slot. Mere herom vil tilgå. 

 

Da det har været svært at finde tidspunkt for afholdelse af 

generalforsamling 2021 vil vi som noget helt nyt slå den sammen 

med julehygge/juleafslutning. Lokaler er således bestilt på 

Frederiksberg Slot til onsdag den 1. december, så også her vil det 

være en ide at sætte kryds i kalenderen. 



GENERALFORSAMLING OG JULEHYGGE 2021 

 

Skyttelaugets generalforsamling skal ifølge foreningens vedtægter 

afholdes inden udgangen af april. Dette kunne ikke ske i 2020 og 

selvom vi alle håbede på det bedste for afholdelse i april 2021, så 

måtte vi igen erkende, at omstændighederne ville det anderledes. 

 

Nedlukningen af al indendørs idrætsaktivitet kombineret med et 

restriktivt forsamlingsloft gav ganske enkelt ikke mulighed for at 

afholde en fysisk generalforsamling. 

 

Så kunne det selvfølgelig være besluttet at gennemføre 

generalforsamlingen virtuelt, men denne løsning synes ikke at 

være ønskelig, da vi jo også gerne vil mødes fysisk og nyde det 

sociale fællesskab også. 

 

Nu er der så lukket ganske meget op for Danmark igen, og det er 

igen muligt at mødes indendørs, og derfor ser bestyrelsen en 

mulighed for afholdelse af Generalforsamlingen i indeværende år. 

 

Da efterårssæsonen er præget af ganske mange aktiviteter, har det 

dog været svært at presse en generalforsamling ind heri, hvorfor vi 

vil forsøge noget nyt. 

 

Der planlægges således på en aften med afholdelse af fælles 

 

Generalforsamling og Julehygge 

 

Onsdag den 1. december 2021, kl. 18.30 på Frederiksberg Slot. 

 

Ansøgning om lån af lokaler er sendt frem, men endnu er svar 

herpå. Sæt dog et lille kryds i kalenderen for 1. december, og 

herefter vil yderligere informationer tilgå lige så snart de er klar.  

 

Husk nu det lille kryds i kalenderen til 1. december for 

generalforsamling og julehygge. 

 



LANDSSKYDNING 200 M 2021 

 

 

 

Normaliteten er ved at indfinde sig på langdistancen. Københavns 

Skyttecenter har nu åbnet for skydning på alle distancer, ligesom 

de strenge afstandskrav, der også har været på skydebanen, er 

ophævet. 

 

Det betyder, at der nu kan skydes helt som det kendes på 

langdistancen, og det vil så også sige, at Skyttelauget kan skyde 

Gardernes Landsskydning 200 m i år. 

 

Invitationen til deltagelse i Landsskydning 200 m er netop 

modtaget, og vanen tro afvikles den for alle gamle gardere i august 

og september. 

 

Naturligvis skal Garderforeningen i København og dermed også 

Skyttelauget være med igen i år. Netop denne skydning er årets 

vigtigste skydning, da deltagelse viser opbakning til både 

Garderforeningen i København og til De Danske 

Garderforeninger. 

 

Nu skal vi så blot have nogle skytter på skydebanen, og det er her, 

at du kommer ind i billedet. Alle kan deltage i Landsskydningen, 

og selvom alle jo gerne vil skyde fuldt hus eller tæt derpå, må vi 

nok erkende, at det ikke er så let endda. For Landsskydningen 

gælder dog, at alle resultater er gode resultater, idet de er et udtryk 

for deltagelse. 

 

Kast et blik i aktivitetsoversigten, og se om ikke der skulle være en 

søndag eller måske flere, hvor det vil være muligt at komme en tur 

på Københavns Skyttecenter. 

 

Alle kan være med, og alle resultater tæller med, så kom og støt op 

om Landsskydningen. 

SKYDNING MELLEM  



KOMMENDE AKTIVITETER 

 

 

GENERALFORSAMLING OG JULEHYGGE 

Som en nyskabelse i Skyttelauget planlægges der på fælles 

afholdelse af generalforsamling 2021 og julehygge for 

kortdistancen onsdag den 1. december. Nærmere herom vil tilgå, 

men reserver allerede nu dagen. 

 
SPISNING OG HANDICAPSKYDNING 

Sæt allerede nu kryds i kalendere for handicapskydning med 

efterfølgende følgende onsdage i den nye kortdistancesæson: 

 

 08 september Handicapskydning og spisning 

 06 oktober Handicapskydning og spisning 

 03 november Handicapskydning og spisning 

 

Husk tilmelding til spisning enten på skydebanen eller til 

formanden på mail stoltenborg@mail.dk eller telefon 8161 2073 

senest søndagen før. 

 
TREKANTSKYDNING 15 M 

Skyttelauget er i år vært for den årlige Trekantskydning på 15 m 

mellem Nordre Birks Garderforening, Søndre Birks Garderforening 

og Garderforeningen i København. 

 

Efterårssæsonen byder dog på mange aktiviteter, hvorfor dato for 

Trekantskydning indledningsvis er sat til 19. januar 2022. Reserver 

allerede nu dagen, da Skyttelauget gerne skal møde meget talstærkt 

frem.  
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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.: 2274 5114 

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.: 8151 2073 

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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AUGUST 

Søndag 01 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Søndag 15 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Søndag 29 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
 

SEPTEMBER 

Onsdag 01 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 12 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 08 Træning, handicap og spisning 15 m kl. 1830 

Onsdag 15 Træning 15 m  kl. 1830 

Lørdag 18 Vingsted 

Onsdag 22 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 26 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 29 Træning 15 m  kl. 1830 
 

OKTOBER 

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

Søndag 10 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 13 Træning 15 m  kl. 1830 

Onsdag 20 INGEN SKYDNING – DGI-BYEN LUKKET 

Søndag 24 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 27 Træning 15 m kl. 1830 
 

NOVEMBER 

Onsdag 03 Træning, handicap 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 
 

DECEMBER 

Onsdag 01 Generalforsamling og julehygge kl. 1830 

Søndag 05 Juleafslutning Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 08 Træning 15 m  kl. 1830 

Onsdag 15 Træning 15 m  kl. 1830 

 


