
 

”Nu er det jul igen, og nu er det jul igen ….” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garderforeningens Skyttelaug ønsker alle medlemmer samt 

familier, og venner af Skyttelauget en rigtig glædelig jul. Tak 

for året der er gået, og på gensyn på skydebanerne i 2014 
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JUBILÆUM PÅ INTERENTTET 

 

Skyttelauget kan med dette nummer af Sigtekornet endnu en gang 

markere et jubilæum. Med dette nummer er Sigtekornet nu lagt ud på 

internettet ikke færre end 25 gange. 

 

Første nummer af Sigtekornet på internettet er fra januar 2007, men det 

er først fra januar 2008, at Sigtekornet fast har kunnet læses på world-

wide-web overalt på kloden, og af mere end 6 mia. mennesker. 

 

Siden første nummer blev lagt ud har den elektroniske version af 

Sigtekornet undergået forskellige ændringer. Først var det opsætning og 

lay out, og siden blev det brugen af billeder, som kom til. I dag ser vi 

således med mellemrum, at internetversionen af Sigtekornet indeholder 

en hel del billeder fra de i bladet omtalte arrangementer. 

 

Derfor, suppler din læsning af Sigtekornet med også at læse det på 

nettet. www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.html      

 

 
 

TREKANTSKYDNING 200 M 
 

En solskins lørdag i juni mødtes skytterne fra Den Fyenske, Kolding og 

København atter til Trekantskydning. I år var det med fynboerne som 

værter. 

 

Selve skydningen blev afviklet på banerne i Skallebølle, og blev 

gennemført som vi plejer med godt humør. Efter skydningen forskød 

alle til Refsvindinge Bryggeri, hvor vi både skulle overnatte og holde 

aftenarrangementet. At tænke sig, - bo på et bryggeri! 

 

Vi fik en rundvisning på bryggeriet, og fik et meget interessant foredrag 

om bryggeriets historie og produkter, hvor vi fik lejlighed til at smage 

på flere af disse. Herefter var der et par timer til afslapning inden vi 

mødtes til aftenspisning, hygge og fortælling af soldaterhistorier. 

 

En anderledes men spændende måde at afholde Trekantskydning på.   

 

http://www.garderforening.dk/GSLsigtekornet.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et par stemningsbilleder fra en sjov 

og hyggelig Trekantskydning, der bød 

på både skydning, mad, camping, 

ølsmagning og bryggeribesøg. 



 

KONTINGENT 2014 

 

Året er snart gået, og inden længe skal der igen betales kontingent for 

medlemskab af Garderforeningens Skyttelaug. Det kan godt være, at 

tiden føles at være fløjet af sted, og at det kan være svært helt at forstå, 

at det år, der for ikke så længe siden var ganske nyt, nu er ved at være 

omme. Ser vi i kalenderen, og ser vi på de mange aktiviteter, der er 

budt på i Skyttelauget gennem året, så bliver vi dog bekræftet i, at året 

er ved at være gået. 

 

Nu er det så tid til kontingent igen, og også for 2014 er kontingentet af 

en ganske rimelig størrelse. På generalforsamlingen i april blev det 

vedtaget, at kontingentet for 2014 skulle fortsætte uændret, hvilket vil 

sige: 

 Aktive medlemmer 180,- kr. 

 Passive medlemmer 100,- kr. 

 Støtte medlemmer   50,- kr. 
 

Som noget nyt er der i år kun vedlagt giroindbetalingskort til de 

medlemmer, som indbetalte på girokort sidste år. En optælling har vist, 

at kun 5 medlemmer anvendte giroindbetalingskort ved indbetaling af 

kontingent 2013, hvilket vil sige, at alle andre indbetalte via internet. 

 

Da brug af net-indbetaling bliver mere og mere almindeligt, og da 

omkostningerne ved en girokonto er noget større end en almindelig 

forenings bankkonto, så vil det formentlig ende med, at Skyttelauget 

lukker girokontoen, og alene står tilbage med en bankkonto. 

 

Ifølge Skyttelaugets vedtægter § 6 skal kontingent være betalt senest 

15. februar. Ved manglende betaling udsender kassereren en rykker 

med pålagt gebyr på 50,- kr., der så skal betales senest 15. marts. Er 

dette ikke sket, vil medlemmet blive slettet på grund af kontingent-

restance. 

 

 Husk, at du med dit kontingent er med til at sikre dit Skyttelaugs 

daglige drift, og dets mulighed for at tilbyde en bred vifte af aktiviteter. 

 

  



LANDSSKYDNING 200 M 

 

Det sidste skud i dette års landsskydning 200 m er for 

længst blevet afgivet. Alle resultater er samlet ind, og 

er sendt til optælling og fintælling ved Præsidiets 

Skydeudvalg. 

 

Endnu er der ikke hørt noget til det endelige landsresultat, men det 

forventes at komme inden jul. Hvorvidt der så i år er præmier eller ej til 

skytterne fra København, må vi vente med at få at vide, men mon ikke 

en enkelt eller to riffelplader, vil gå denne vej. 

 

Skyttelauget deltog vanen tro i Landsskydningen, og dannede således 

igen kernen i holdet fra Garderforeningen i København. Samlet deltog 

der 31 skytter fra garderforeningen, hvilket svarer nogenlunde til 

antallet fra de foregående par år. På den måde kan vi derfor kun være 

tilfredse med deltagelsen. 

 

Resultatmæssigt skal vi nok forvente, at et antal af vore skytter vil have 

vundet en riffelplade. Hvor mange der kan komme på tale hertil, 

kommer helt an på, hvor mange gamle gardere, som på landsplan 

deltager, idet uddeling af riffelplader sker til de 20 % bedst placerede 

skytter. 

 

Ser vi bredt hen over resultaterne fra deltagerne fra København, så er 

det gået, som det plejer. Nogle skytter har levet op til deres egen 

forventning om resultat, andre er ikke helt tilfredse, og nogen har til 

såvel deres egen som alle andres overraskelse skudt et helt fantastisk 

resultat. Men sådan er det jo med skydning, nogle dage går det godt, og 

andre dage flytter skiven sig hele tiden. 

 

Som allerede nævnt er alle resultater sendt ind til bedømmelse, så der er 

kun at væbne sig med tålmodighed. 

 

  

 

 

 

 



FIND – 5 – FEJL 

 

Igen i år har redaktionen lagt sig i selen for at finde en finde en jule 

Find-5-Fejl til årets sidste udgave af Sigtekornet. Mange timers arbejde 

er blevet lagt i opgaven, og mange forslag her været bragt op, og er 

blevet forkastet igen. 

 

Nu er redaktionen jo kendt for sit stædige arbejde med at finde den rette 

jule-Find-5-Fejl-konkurrence, som både opfylder alle krav til en sådan, 

og som samtidig er passende i sine krav til bladets læsere. 

 

Ihærdigheden har dog til slut båret frugt, og årets julekonkurrence 

ligger nu klar. Der er dog en væsentlig ændring i årets konkurrence, og 

denne ændring vurderes fra redaktionens side, formentlig at blive en 

væsentlig udfordring for nogle af Sigtekornets læsere. 

 

Konkurrencen vil stadig som tidligere være af en sublim sværhedsgrad, 

og nogle må som i tidligere år nok opgive at finde alle indlagte fejl. I år 

er sværhedsgraden dog øget betragteligt, idet julekonkurrencen ikke 

længere er en Find-5-Fejl, men i stedet en Find-8-Fejl konkurrence. 

 

Det store spørgsmål er nu, om du, kære læser, tør tage udfordringen op! 

 

Årets jule Find-8-Fejl konkurrence er indlagt som løsark i Sigtekornet.  

Den nederste tegning er ændret på 8 steder i forhold til den øverste, og 

nu gælder det så om at finde disse fejl. 

 

Kære læser, kan du finde de 8 indlagte fejl på den nederste tegning, så 

sæt en tydelig ring om dem. Tilmeld dig herefter juleafslutningen på 

kortdistancen den 11. december, og medbring din løsning her. Aflever 

din løsning, og du er så med i lodtrækningen om en julegevinst. 

 

Redaktionen er klar over, at udfordringen i år er 

ud over det hidtidige, så selvom du som læser 

ikke kan finde alle fejl, så fortvivl ikke, - husk 

på, at det jo kun er en julespøg. 

 

 



 

                            EN AFTEN PÅ BOWLINGBANEN 

 

Hvad har bowling og Skydning til fælles? Ikke meget vil nogen nok 

sige, men så alligevel... Begge dele foregår på en bane, begge dele 

bruger ”kugler”, om end af en lidt forskellig art og størrelse, og begge 

dele kan have deltagelse fra Skyttelauget. 

 

Som noget helt nyt var de gamle gardere blevet udfordret af Janne 

Gretved til at mødes en aften med bowling, og da vi i Skyttelauget ikke 

er bange for nye udfordringer, tog vi handsken op. 

 

Torsdag d. 17. oktober var der reserveret 5 bowlingbaner i Rødovere, 

og med fuld besætning på 4 bowlere på alle baner, var der helt fyldt op. 

Ingen tvivl om, at langt de fleste stod over for en ganske stor 

udfordring, for selv om man har set bowling flere gange på TV, og 

derfor ved, hvordan det skal spilles, så har bowlingkuglen en tendens til 

at gøre alt andet, end hvad man mener, den skal. 

 

Hvor vi som skytter er vant til ro på banerne, så gjaldt det samme ikke 

her. Udråb som ”nej-nej-nej-nej”, ”åh for fa……”, ”ikke ud i renden” 

og mange flere blev hørt gentagne gange. Hvis der kunne gives point 

for alle de kugler, der susede afsted i en af de to side-render, så var der 

blevet delt mange point ud. 

 

Efter godt 2 timer på banerne var det slut med spillet. Resultaterne blev 

samlet sammen af Janne, og turen gik herefter oven på, hvor der var 

reserveret bord. Her sluttedes aftenen af med lidt godt at spise og en øl, 

hvilket vist nok var tiltrængt hos de fleste. 

 

Som i skydning således også i bowling. Selv hygge indeholder 

konkurrence, og de indsamlede resultater var nu blevet vurderet og talt 

sammen. Hermed kunne aftenens placeringer for banerne imellem 

bekendtgøres, og præmier til de dygtige, eller heldige, bowlere kunne 

uddeles. 

 

En rigtig sjov aften med masser af latter og engagement, om end kuglen 

ikke altid ramte plet, - så også her er bowling og skydning lidt ens. 

 

 



Det kan godt være, at vi ikke er 

så gode til at bowle, men vi havde det sjovt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skyttelauget tager kegler … 



 

JULEAFSLUTNING PÅ LANGDISTANCE 

 

Mon ikke at det er gået op for langt de fleste, at julen og 

dens mange gøremål ikke bare står for døren, men snarere 

er på vej ind ad den. Der er for alle sikkert mange krydser 

 i kalenderen allerede for diverse juleaktiviteter, som man har lovet sig 

bort til. Nu er der så igen et kryds, der står og venter på at blive skrevet 

ind i kalenderen. Denne gang gælder det juleafslutning på 

langdistancen. 

 

Søndag den 8. december samles de morgenfriske skytter kl. 08.30 til 

morgenkaffe på Københavns Skyttecenter. Her vil vi så sammen 

indtage morgenkaffen og formentlig tale om, hvad dagens skydning vil 

byde på af udfordringer. Formanden vil også i år udtænke dagens 

skydeprogram, og så skal man være forberedt på lidt af hvert. 

 

Efter morgenkaffen vil turen gå til banerne, og som nævnt kendes 

dagens skydning ikke. Hvorvidt der bliver skydning på 200 m, 300 m 

eller 50 m, eller måske alle tre distancer, vides ikke. Det eneste der 

vides er, at det ikke bliver skydning, som vi normalt kender skydning. 

 

Efter sidste skud er der samling i SKAK-huset igen. Nu trænger alle 

sikkert til at få lidt varme, og det er der forhåbentligt nok af i huset. 

Den store gryde vil blive sat på komfuret, julebordet vil blive dækket, 

og inden man ser sig om, vil alle sidde bænket til 

langdistanceskyttejulemiddag. 

 

Alle er naturligvis meget velkommen til at deltage i juleafslutningen på 

langdistancen, og der er absolut ingen krav om, at man har skudt på en 

af de lange distancer i årets løb, eller at man er en dygtig skytte, for 

erfaringen siger, at alle vil være stillet lige i formandens skydninger.  

 

Tilmelding til spisning er nødvendigt, og skal ske enten i 

skydekælderen eller til formanden på mail stoltenborg@mail.dk senest 

4. december. 

 

 

 

 

mailto:stoltenborg@mail.dk


  
 
 

 

 

Så er det næsten ved at være dagen, hvor hele sker. Dagen hvor 

flæskestegen og juleanden skal på bordet, hvor træet tændes og hvor 

lang tids spænding omkring julegaver skal udløses. Kort sagt, julen står 

for døren, så hvorfor ikke lad os mødes til juleafslutning i Skyttelauget 

og samme åbne døren og lukke julen ind. 

 

Skyttelauget holder i år sin traditionsrige juleafslutning tidligt i år. 

Allerede onsdag den 11. december. Det er en uges tid senere end sidste 

år, men da vi jo både ønsker at skyde og hygge os med lidt mad og godt 

selskab, og da juleafslutningen skal passes ind i en masse meget fyldte 

kalendere, så satses der på, at onsdag d. 11. december er lige så god 

som en anden onsdag. 

 

Skyttelauget byder derfor velkommen til alle skytter og familier samt 

alle vore venner til en hyggelig juleafslutning onsdag d. 11. december 

på kortdistance, i Carlsberg Fritidscenter. 

 

Også i år vil formanden lave årets juleskydeskive, og vi kan nu kun 

vente spændt på, hvad han så byder de deltagende at skyde på. 

Variationen af skydeskiver har gennem årene været stor, og ikke alle 

har været lige nemme, så det er nok med en anelse julespænding at vi 

afventer hvad han finder på. Spændingen vil dog blive udløst 11. 

december kl. 18.30.  

 

Når alle har skudt vil vi forlægge op i 

cafeteriaet, hvor kokken vil lidt at spise. I 

skrivende stund er menuen ikke helt fastlagt, 

men det skal den nok være til den 11. 

december. Erfaringerne med varm mad fra fritidscentret er dog ikke de 

bedste, så det bliver nok noget med smørrebrød, og så må vi se, om der 

kan laves lidt ekstra hertil. 

 

JULEAFSLUTNING PÅ 15 M 
 

11. DECEMBER 2013 
   



Det har været undersøgt, hvorvidt vi kan arrangere en form for 

underholdning til juleafslutningen, men det har ikke båret frugt med sig 

Aftenens underholdning må så være det hyggelige selskab, og det er jo 

heller ikke så værst endda. Det må nok også erkendes, at det at lave en 

form for aktivitet eller underholdning mens der spises, er ganske 

omsonst i regi af Skyttelauget. Koncentration og fokus omkring fade og 

skåle er for stærk til, at der er plads til noget andet. Vi vil derfor indtage 

julemaden i andægtighed og uden udefra kommende forstyrrelser.  

 

For alle der har medbragt et forslag til løsning af julekonkurrencen 

”Find-8-Fejl”, vil spændingen om, hvorvidt der er rigtige løsninger 

blive udløst ved juleafslutningen. Redaktionen har allerede udtrykt en 

vis tvivl herom, så det bliver spændende at se, hvordan det går. Husk 

dog at du skal medbringe dit svarark til juleafslutningen, så du her kan 

få det lagt ned i bøtten med den indkomne forslag til løsning af 

opgaven 

 

Vi skal selvfølgelig også have kåret aftenens vinder af juleskydningen, 

ligesom vi alle skal have en lille julegave. Alle bedes således 

medbringe en julegave til ca. kr. 25,-. Denne kommer i 

julegavesækken, hvorfra den rare julemand, eller det tætteste vi kan 

komme herpå, vil dele ud, så alle får en julepakke. 

 

Det eneste der mangler nu, er at de mange forventningsfulde skytter, 

familier og venner af Skyttelauget sætter kryds i kalenderen. Herefter 

tilmelder man sig enten i kælderen eller ved en mail til formanden på 

stoltenborg@mail.dk. Sidste tilmeldingsfrist er 05. december. Herefter 

er det blot at møde frem med julestemning og godt julehumør.  

 

Ønsker du bare at være med til selve juleskydningen og ikke 

spisningen, er du selvfølgelig velkommen til dette, husk dog at vi ikke 

efterfølgende kan tilmelde dig spisningen på dagen. 

 

Juleskydningsudvalget håber på et gensyn onsdag den 

11. december omkring kl. 18.30. Husk den lille 

julepakke og julehumøret.  

 

 

mailto:stoltenborg@mail.dk


LANDSSKYDNING 15 M 2014 

 

Inden længe vil vi igen modtage invitation til deltagelse i De Danske 

Garderforeningers Landsskydning på 15 m. Egentlig behøver vi ikke en 

invitation, for vi ved jo allerede, hvad skydningen går ud på, og 

hvordan den afvikles. 

 

Som sagt og skrevet så mange gange før, er deltagelse i Landsskydning 

hvad enten det er på 15 m eller 200 m, den vigtigste skydning for 

Garderforeningens Skyttelaug, og det vil det også være i 2014. Når det 

er sagt, så skal også siges, at det er Garderforeningen i København, som 

deltager i landsskydningen, og at Skyttelauget blot står for afvikling af 

skydningen for vores moderforening. 

 

Det betyder også, at deltagelse meget gerne skal ske ud over 

Skyttelaugets egne medlemmer, og at vi meget gerne skal se mange 

gamle gardere fra moderforeningen på skydebanerne i januar, februr og 

marts. 

 

At vi regner med at se alle Skyttelaugets egne medlemmer til 

landsskydning burde være overflødigt at nævne, men nu nævnes det 

alligevel. 

 

Få nu fat i din kalender, se hvad du allerede har skrevet ind, og reserver 

allerede nu en eller flere onsdage, hvor du kan komme på skydebanen 

og skyde din landsskydning 15 m.  

 

Landsskydning kan skydes på en af følgende dage: 

 Januar 8., 15., 22. og 29. 

 Februar 12., 19. og 26. 

 Marts 5., 12., 19. og 26. 

 April 2. og 9. 

 

Der er altså masser af dage at vælge imellem, og det skulle da være 

mærkeligt, hvis alle dage allerede nu er optaget i din kalender. Find 

derfor en ledig onsdag, skriv det ind med det samme, og så ses vi på 

skydebanen til landsskydning 15 m i det nye år. 

 

  



 

 

                       FUGLESKYDNING 
 

Onsdag d. 18. september var fuglen til denne 

sæsons fugleskydning sat op og klar til at blive 

skudt på. I grunden er det lidt mærkeligt med 

fugleskydning, for først bruges der et rum stykke 

tid på at save og male og klargøre en fugl, for 

herefter at få den sat rigtigt op, og så slutter 

fuglen sine dage med at blive skudt fuldstændig 

fra hinanden. 

 

Godt 30 deltagere var mødt frem for at være med 

 til årets fugleskydning, og præcis kl. 18.30 skød den regerende 

fuglekonge aftenens første skud, og hermed var fugleskydningen i 

gang. 

 

Skydningen forløb som den plejer ved Skyttelaugets fugleskydning. De 

to geværer blev styret af to garvede skytter, der sikrede at piben hele 

tiden pegede i den rigtige retning, og mens snakken gik, blev fuglens 

forskellige dele skudt ned. Alle ville selvfølgelig gerne være skytten, 

der skød noget ned, så der var en del højlydte udbrud, når en del blev 

skudt ned lige inden eller næsten lige inden ens egen tur  

 

Så kom turen endelig til skydning mod brystpladen, hvor kun 

medlemmer af Garderforeningens Skyttelaug kan deltage. Var der 

spænding tidligere om, hvem der kunne skyde noget ned, så var det for 

intet at regne mod spændingen nu. Ikke alene var det brystpladen, der 

stod på spil, - det var også titlen som årets Fuglekonge, at det gjaldt. 

 

Skud efter skud blev målrettet og beslutsomt 

sendt afsted mod brystpladen, men fuglen gav 

sig ikke. I det lange løb kunne den dog ikke 

holde stand, og med et velafgivet sigtet skud 

blev fuglen skudt ned.  

 

Årets Fuglekonge blev Hans Goldschmidt. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

MESTERSKABER – LANGDISTANCE 

 

Efter en lang sæson på langdistancen med mange skud på både 50 m, 

200 m banerne og 300 m banerne, og med deltagelse i mange 

konkurrencer, skulle fordelingen af Skyttelaugets mesterskaber på 

langdistancen endelig afgøres i oktober og november. Spændingen 

forud for mesterskabsskydningerne var stor, for der har gennem hele 

sæsonen været stor jævnbyrdighed, og resultaterne har ofte ligget 

meget tæt. 

 

At gå ind på banerne til afvikling af Skyttelaugets egne mesterskaber er 

altid spændende, for netop en sådan dag kan alt ske. Om alt så også 

skete i år, må være op til den enkelte deltager at afgøre, men uanset 

hvad der så skete eller ikke skete, så blev de endelige resultater således: 

 

50 m 

1. John Nielsen 197/7 

2. Kurt Nielsen 194/6 

3. Axel Vermehren 193/6 

4. Jan Stoltenborg 192/5 

5. Torben Sonne 184/4 

6. Mogens Blomsterberg 181/1 

7. Bjørn Hansen 180/1 

8. Ole Christoffersen 150/0       

 

300 m 

1. Axel Vermehren 141/3 

2. John Nielsen 140/3 

3. Jan Stoltenborg 136/3 

4. Susanne Hansen 136/1 

5. Torben Sonne 133/2 

6. Bjørn Hansen 128/1 

  7. Kurt Nielsen 128/1 

  8. Ole Christoffersen   99/0 

 

200 m liggende 

1. Torben Sonne 145/6 

2. Poul Laustsen 145/5 

3. Bjørn Hansen 144/4 

4. Jan Stoltenborg 141/5 

5. Axel Vermehren 141/3 

6. Peter Horsten 140/1 

7. Kurt Nielsen 137/1 

8. Mads Laustsen 115/0 

  

 

200 m 3-stillinger 

1. Jan Stoltenborg 129/2 

2. Torben Sonne 118/2 

3. Axel Vermehren 115/1 

4. Poul Laustsen   92/0 

 

  



 

 

 

VINGSTED 

 

Fredag den 20. september blev bilerne pakket med alt, hvad der skal til 

for at tage en weekend til det jyske for at deltage i De Danske 

Garderforeningers stævne i Vingsted. Normalt vil det at pakke bare 

betyde en riffel, skydegrej og en taske med en ren skjorte og en 

tandbørste, men sådan er det ikke, når turen går til Vingsted. 

 

Gennem flere år har deltagerne fra Skyttelauget været en meget 

væsentlig del i afvikling af Vingstedskydningen. Opgaverne i denne 

forbindelse breder sig vidt, og omfatter bestilling af hytter til 

indkvartering af ca. 30 deltagere fra 4 garderforeninger, afvikling af al 

skydning på 50 m og med Livgardens tjenestegevær hvilket vil sige 

mere end 300 skydninger, anretning af frokost for ca. 50 deltagere fra 6 

foreninger og Livgardens hold, sørge for geværer til udlån til både 50 m 

og 200 m, sørge for præmier til arrangementet og en hel del mere. Jo 

det kræver sit at få pakket bilerne. 

 

Vel ankommet i løbet af fredagen og efter en god nats søvn, var det så 

endelig tid til skydning. Dagens første opgave var klargøring af 

skydebaner, og med ansvaret for 50 m banerne var der lige lidt som 

skulle gøres klart. Klargøringen forløb dog uden problemer og alle 

kunne således være med ved åbningsparaden og flaghejsningen. 

 

Herefter gik det slag i slag. Masser af travlhed på alle skydebaner, og 

ved alle skydninger, hvad enten der var tale om liggende, 3-stillinger, 

skydning med Livgardens tjenestegevær, serieskydning, børneskydning 

eller skydning for damer. Travlhed over alt, men krydret med en rigtig 

god stemning, godt humør og godt vejr. 

 

Efter skydningen var der samling i Vingsteds cafeteria, hvor der igen i 

år var dækket op med en lækker buffet. Ikke meget kan få sulten frem 

som en lang dag på skydebanen, men kokken havde gjort sit ypperste, 

og der var mad til alle. 

 

Søndag gik turen så atter hjemad mod det storkøbenhavnske område. 

Endnu en sjov og hyggelig tur til Vingsted var forbi. 



 

    KOMMENDE AKTIVITETER 

 

LANDSSKYDNING 15 M 

Husk det nu. Alle gamle gardere bør deltage i Landsskydning på 15 m. 

Skydningen skydes på Skyttelaugets egne baner, og hvis du kombinerer 

det med en handicapskydning, så er der også mulighed for at deltage i 

den hyggelige månedlige spisning. Find derfor allerede nu en eller flere 

onsdage fra nu og frem til udgangen af marts, så også du kan deltage i 

Gardernes Landsskydning 15 m. 

TREKANTSKYDNING 15 M 

Onsdag den 12. marts er Skyttelauget vært ved den årlige 

Trekantskydning mellem Søndre Birks Garderforening, Nordre Birks 

Garderforening og Garderforeningen i København. Vi skyder fra kl. 

18.30 på Skyttelaugets baner, og efter skydningen er der fælles 

spisning. Nærmere information om Trekantskydningen vil komme i 

næste nummer af Sigtekornet, men reserver allerede nu dagen. 

REGIONSKYDNING 15 M 

Endnu har vi ikke modtaget invitationen til det kommende års 

regionsskydning på 15 m, men vi regner da med, at en sådan tilgår. 

Nærmere oplysning om Regionsskydningen vil komme i Sigtekornet 

om muligt, men ellers direkte på skydebanerne. 

HANDICAPSKYDNING 

Handicapskydning skydes den første onsdag i hver måned. Du skal 

skyde en almindelig 20 skuds serie, og efter skydningen samles vi til 

fælles spisning. Husk at din Landsskydning også kan tælle som en 

handicapskydning.. Kom og vær med. Tilmelding til spisning er dog 

nødvendigt senest fredagen før, og kan ske til formanden på telefon 

4444 2473 eller på mail stoltenborg@mail.dk. 
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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 

  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.: 33 21 55 15. Tlf.: 32 52 53 44 (vagten) 
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DECEMBER 

Onsdag 04 Træning og handicapskydning 15 m  kl. 1830 

Søndag 08 Juleafslutning på langdistance kl. 0830 

Onsdag 11 Juleafslutning på kortdistance kl. 1830 

Onsdag 18 Træning 15 m kl. 1830 

 

JANUAR 

Søndag 05 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

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

 

FEBRUAR 

Søndag 02 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 05 Banko kl. 1830 

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 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 

 


