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Garderforeningens 

Skyttelaug ønsker 

alle medlemmer 

samt familier og 

venner en rigtig 

glædelig jul. 

 

Tak for året der er 

gået, og på gensyn 

på skydebanerne. 

 

 



 

   EN AFTEN PÅ BOWLINGBANEN 

 

 

Sidste års succes med at afholde en aften, hvor 

geværerne var skiftet ud med bowlingkugler, blev 

gentaget i oktober, hvor der var bestilt baner til 

Skyttelauget torsdag den 23. oktober. 

 

Det kan godt være, at Skyttelaugets medlemmer ikke har store evner udi 

bowling, men entusiasmen og gå-på-modet fejler ingenting. Kuglerne 

blev sendt afsted mod målopstillingen bestående af 10 kegler, med 

såvel fart som præcision, men ganske ofte blev det endelige resultat 

ikke helt som forventet. En slående lighed med en dag på skydebanen. 

 

Jubel og dyb undren afløste hinanden på bowlingbanerne, men alligevel 

var der nok en overvægt af undren. Mange teorier om bowlingspillet 

blev fremsat, som for eksempel teorien om at nogle baner er sideskæve, 

eller teorien om at nogle af de runde bowlingkugler er svagt ovale, og 

derfor altid ender ude i siderenderne, eller teorien om at det på nogle 

baner altid vil være to kegler tilbage efter et godt kast, og at disse er 

placeret i hver sin side af banen. 

 

Godt 2 timer efter første kast var det slut. Resultaterne blev samlet ind, 

og den store indplacering på hold blev påbegyndt. Arbejdet hermed var 

dog lagt i hænderne på en med forstand på bowling, så medens der blev 

lagt sammen og trukket fra, kunne alle andre gå oven på, hvor der var 

reserveret bord til afsluttende spisning og hygge. 

 

Så kom det store øjeblik, hvor aftenens resultater skulle bekendtgøres. 

Som i skydning således også i bowling er der dem som vinder og dem 

som ikke vinder. Denne aften var alle dog vindere, om end ikke alle 

blev nummer 1. 

 

En rigtig god aften med masser af latter og sjov, også selvom kuglen 

ikke altid ramte plet, - eller måske netop derfor. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

Bowlingbanerne 

kalder, skoene er 

snørede, og så går 

det løs. 



Naturligvis kan der ikke være bowlingaften i Skyttelauget uden at der 

også er god mad på bordet.  

 

Den sidste bowlingkugle er nu kastet, og alle har derfor forlagt fra 

kælderen til stueetagen, og indtaget deres pladser ved det klargjorte 

bord. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturligvis var der også præmier til aftenens bowlere, og da hver en 

væltet kegle er en sejr for skytterne, så var der naturligvis kun vindere i 

aftenens spil. Nogle hold var dog lidt mere vindere end andre, men blev 

taget med et smil. Her er så 4 af de 5 vindende hold fotograferet 

sammen med Skyttelaugets bowlingarrangør.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografen beklager meget, at der ikke er et billede af det sidste hold 

også, men hans filmrulle løb ud. 

 

 

  

 

 

 



 

 

  

KONTINGENT 2015 

 

I 1847 skrev Peter Faber en af vore kendteste julesange, i hvilken han 

skrev om julen i sin egen familie, - ”Højt fra Træets Grønne Top”, og 

hvor de sidste linier i sangen lyder: ”Julen varer længe, - koster mange 

penge”. Selvom mangt og meget har ændret sig siden 1847 og til i dag, 

så har ét område ikke ændret sig overhovedet, for også i dag kan vi 

synge med på, at ”Julen varer længe, - koster mange penge”. 

 

Nu står julen igen for døren, og efter den kommer nytår, og så er det 

igen den tid på året, hvor der skal betales kontingent til Skyttelauget. 

Kontingent for 2015 er ændret en smule, men ikke meget og er: 

 Aktive medlemmer 200,- kr. 

 Passive medlemmer 100,- kr. 

 Støtte medlemmer   50,- kr. 
 

Ved sidste kontingentopkrævning valgte bestyrelsen at undlade at 

udsende giroindbetalingskort til alle. Erfaringen havde vist, at næsten 

alle medlemmer indbetalte kontingent via netbank eller direkte på 

skydebanen. Der var således ikke grund til at anskaffe nye 

indbetalingskort, når disse alligevel ikke blev anvendt. 

 

Enkelte fik og får dog stadig tilsendt giroindbetalingskort. En optælling 

i 2013 og 2014 viste, at 5 medlemmer havde valgt at anvende 

giroindbetalingskort, og disse får derfor også for 2015 tilsendt 

indbetalingskort. 

 

Med hensyn til betaling af kontingent skal henvises til Skyttelaugets 

vedtægter § 6, der siger, at kontingent skal 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 kontingentrestance. 

 

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. 



 

 

FUGLESKYDNING 
 

   De første par onsdage i september var den 

nye kortdistancesæson så småt gået i gang.  

Flere skytter mødte frem på skydebanen, og sommerens spindelvæv 

blev skudt ud af løbene på geværerne. Der var dog en vis 

forventningsfuld fornemmelse blandt de fremmødte, idet alle så frem 

mod at sæsonen blev skudt rigtigt i gang. 

 

Onsdag den 24. september blev sæsonen så for alvor skudt i gang, da 

dørene på skydebanen blev åbnet til Fugleskydning. Normalt afholdes 

Skyttelaugets fugleskydning den tredje onsdag i september, men i år 

skete det en uge senere, hvilket skyldtes, at Skyttelaugets fuglemager 

først kunne levere den nødvendige fugl til den 24. september.  

 

Igen i år var ca. 30 deltagere mødt frem for at være med. Der var gjort 

klar på 2 standpladser med geværer, ammunition og hjælpere, og 

præcis kl. 18.30 skød afgående fuglekonge, Hans Goldschmidt, det 

første skud mod årets fugl. Fugleskydningen 2014 var nu i gang. 

 

Skydningen forløb som den plejer, styret af en til at kalde næste skytte 

frem, og to garvede skytter til at sikre, at piben hele tiden pegede i den 

rigtige retning. Snakken gik, og roligt men sikkert blev krone, næb, 

vinger og klør skudt ned. Alle vil selvfølgelig gerne være den, der 

skyder noget ned, så der var et antal højlydte udbrud, når en del af 

fuglen blev skudt ned lige inden eller næsten lige inden ens egen tur.  

 

Så blev det tid til skydning mod brystpladen. Havde der været 

spænding om, hvem der skød 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 sendt afsted mod 

brystpladen, og til sidst kunne den ikke holde 

stand.  

 

Årets Fuglekonge blev Leif Søborg. 



Lidt om Skyttelaugets Fugleskydning fortalt i billeder. 

 

Vi mødes og melder til hos kassereren: 

 

 

 

 

 

 

Fuglen er monteret og klar til at blive skudt på: 

 

      Fuglekongen 2013 skyder første skud 

 

 

 

 

 

Skytterne kaldes frem i korrekt orden: 

 

   … og så går det løs 

 

 

 

 

 

 

 

 Trængsel på banerne … 

 

 

… men ikke mere 

end at der er tid til  

en snak … 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Årets fugl har modtaget sidste skud, og de sørgelige rester af en engang 

stolt fugleskydningsfugl er nu alt, hvad der er tilbage: 

 

De sørgelige rester af 

fuglen inspiceres af 

fuglekongen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med fuglen skudt ned og fuglekongen fundet er det blevet tid til et 

stykke smørrebrød: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med lidt god mad og en hyggelig snak fandt Fugleskydning 2014 

således sin afslutning. 

  

 

 

 

 

   



 

JULEAFSLUTNING PÅ LANGDISTANCEN 

 

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 7. 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 

3. december. 
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LANDSSKYDNING 200 M 

 

Vanen tro har deltagelse i Gardernes Landsskydning 

på 200 m også i år været den fornemmeste 

konkurrence for Skyttelauget at deltage i. Skydningen 

kan gennemføres på egne skydebaner, og kan skydes i  

hele august og september. Der er således masser af tid til at alle kan 

komme en tur på skydebanen. 

 

Nu er alle resultater indsendt til Præsidiets Skydeudvalg, og vi går kun 

og venter på den endelige resultatliste. Resultaterne plejer at ligge klar 

lige inden jul, så hvis vi er heldige, vil vi have dem til juleafslutningen 

den 10. december. 

 

At skrive at Skyttelauget deltog i landsskydningen er for så vidt korrekt, 

men alligevel ikke helt korrekt. Selvfølgelig deltager Skyttelauget i 

Gardernes Landsskydning, men det er på vegne af Garderforeningen i 

København. Skyttelauget danner kernen i den københavnske deltagelse, 

men det er Garderforeningen i København, der som forening deltager.  

 

  Resultatmæssigt kender vi ikke til, hvordan det er gået, 

men med 37 deltagende skytter, skal der nok falde et par riffelplader, og 

måske en pokal eller to, men det må tiden vise. 

 

I de sidste to år har Garderforeningen vundet pokalen som bedste hold i 

hele landsskydningen. Selvfølgelig kendes det endelige resultat endnu 

ikke, men med årets resultater, kan det kun siges, at alle øvrige 

deltagere skal stramme sig gevaldigt an, for at Garderforeningen i 

København ikke skal vinde pokalen for tredie år i træk. 

 

Ud over de skudte resultater er et andet vigtigt parameter antallet af 

deltagere. I flere år har Garderforeningen i København været den størst 

deltagende forening, og med 37 deltagere i år bliver det nok også 

tilfældet denne gang. 

 

Som allerede nævnt er alle resultater sendt ind til bedømmelse,  

så der er kun at væbne sig med tålmodighed. 

 



  

 

 

 ÅRETS JULEKONKURRENCE 

 

Sigtekornets redaktion har taget udfordringen op, og bringer igen i år en 

julekonkurrence. Hvor julekonkurrencen gennem mange år her været 

en Find-5-Fejl konkurrence, burde konkurrencen i år rettelig hedde 

Find-Mange-Fejl, for i år vil der være indlagt ”mange” fejl. 

 

Utallige er de redaktionsmøder, hvor netop denne julekonkurrence har 

været drøftet. Forslag er blevet lagt frem, og efterfølgende forkastet 

igen, og ideer og tanker om udformning og indhold har været genstand 

for mange og lange memoer og drøftelser.  

 

Fra rygtebørsen har det forlydt, at redaktionen ikke vil være i stand til 

eller kunne nå at få udarbejdet årets julekonkurrence, men endnu en 

gang er det vist, at man ikke skal lytte til rygter, hvad enten de er løse 

eller fra såkaldte pålidelige kilder. Når det gælder Sigtekornets 

julekonkurrence er de eneste korrekte meldinger, dem som kommer 

direkte fra redaktionen. 

 

Redaktionens målrettede arbejde har nu båret frugt, og årets 

julekonkurrence ligger klar. Hvor tidligere års tilsvarende 

julekonkurrence har udfordret læseren med at finde 5 fejl eller 8 fejl, vil 

dette års udfordring være af en ganske og hidtil uset sværhedsgrad, 

hvor kun de aller ypperligste blandt ypperlige vil kunne være med. 

Dermed er også sagt, at ingen vil se skævt til de, der må give op på 

halvvejen eller tidligere i forsøget på at løse årets julekonkurrence. 

 

Redaktionens store juleudfordring til læserne af Sigtekornet er i år en 

Find-10-Fejl konkurrence. Som læser kan det være angstprovokerende  

at vide, at årets julekonkurrence har denne sværhedsgrad, 

så du har mod på at tage handsken og udfordringen op.   

 

Kære læser, kan du finde de 10 indlagte fejl på den nederste tegning på 

løsarket, så sæt en tydelig ring om dem. Tilmeld dig herefter 

juleafslutningen på kortdistancen den 10. december, og medbring din 

løsning her. Aflever din løsning, og du er så med i lodtrækningen om 

en julegevinst. Husk dog til slut, at det hele kun er en julespøg.                      



 

 

  
 
 

 

 

Vel er anden ikke stegt endnu, og vel er de sidste julegaver ikke købt 

endnu, men ikke desto mindre nærmer julen sig med hastige skridt. Et 

af de sikre tegn på julens snarlige komme er juleafslutningen i 

Skyttelauget, hvor vi sammen slutter et godt Skyttelaugs år af. 

 

Skyttelauget juleafslutning holdes i år onsdag den 10. december, og der 

bydes her velkommen til alle skytter og familier samt alle vore venner 

til et par hyggelige juletimer sammen på kortdistancen på Carlsberg 

Fritidscenter. 

 

Sigtekornets redaktion har været ud i undersøgende 

ærinde, og kan allerede nu afsløre, at formanden også 

i år har påtænkt at stå for at lave årets juleskydeskive. 

 

Hvordan det vil gå, kan vi kun gisne om, men set ud fra tidligere års 

juleskiver, som han har også har lavet, så vil der igen blive budt på 

udfordringer. Variationen af skydeskiver har gennem årene været stor, 

og ikke alle har været lige nemme, hvorfor vi med julespænding kun 

kan afvente dette års juleskydeskive.  

 

Efter sidste skud er afgivet vil der være dækket op til lidt at spise. I 

skrivende stund er menuen ikke helt fastlagt, men det skal den nok 

være til den 10. december. For første gang skal Skyttelauget selv stå for 

alt omkring julemiddagen, hvilket giver lidt udfordringer. Det er dog 

sikkert, at der nok skal være både julehygge og julemad. Prisen vil 

ligge på omkring 100,- kr. pro snabula. 

 

Ud over juleskydningen og julemaden vil der være et antal 

øvrige højdepunkter i aftenens løb. Et vil være uddeling af 

præmier fra årets langdistance, hvor der vil resultater fra 

både mesterskaber og landsskydning 200 m.  

JULEAFSLUTNING PÅ 15 M 
 

10. DECEMBER 2014 
   



 

Et andet højdepunkt vil være trækning af vindere fra årets 

julekonkurrence Find-10-Fejl. Også i år her Redaktionen udtrykt tvivl 

om, hvorvidt der vil være fejlfri deltagere, 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 

 

Så skal vi have 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 mail til formanden på 

stoltenborg@mail.dk. Sidste tilmeldingsfrist er 03. 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 10. december 

omkring kl. 18.30. Husk den lille julepakke og julehumøret. Det vil 

naturligvis blive påskønnet, såfremt man møder frem med en eller 

anden form for julepåklædning anlagt. 

 

Juleafslutningshuskeliste: 

 Tilmelde mig inden 3. december. 

 Møde op til juleafslutning 10. december. 

 Medbringe min løsning til julekonkurrencen. 

 Medbringe en lille pakke til ca. 25,- kr. 

 Være i godt julehumør. 
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GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN 

VS 

DEN KONGELIGE LIVGARDE 

 

Torsdag den 11. september var der igen kaldt til skydning 

mellem Garderforeningen i København og Den Kongelige 

Livgarde. Skydningen foregik på Københavns 

Skyttecenter, hvor 200 m banerne var klar til de 2 hold. 

 

Holdene mødtes på parkeringspladsen ved skydebanen kl. 12.30, og 

herfra gik alle mand mod 200 m banerne. Inden da var Livgardens hold 

blevet orienteret om skydningens forløb, og om at de hver især ville få 

en gammel garder som makker.  

 

Vel ankommet til standpladserne blev der først budt velkommen til alle 

deltagere, og herefter blev der trukket lod mellem de to hold, så dagens 

12 makkerpar bestående af en tjenstgørende og en 

gammel garder blev fundet. Disse makkerpar skal 

så herefter følges for resten af arrangementet. 

 

Skydningen blev sat i gang, og her dukkede de første udfordringer o. 

De tjenstgørende gardere havde aldrig set et skytteforeningsgevær før, 

så her måtte de gamle gardere træde til med instruktion. Modsat havde 

de tjenstgørende gardere en udfordring med at fortælle om deres 

tjenestegevær M95, for nogle af de gamle gardere havde aldrig set et 

sådan før, og resten af de gamle gardere ville under ingen 

omstændigheder sammenligne det med et ”rigtigt” gevær, 

- hvilket vil sige et Garland gevær. 

 

Skydningen gik dog godt, om end ikke alle var lige tilfredse med deres 

opnåede resultater, og efter et par timers skydning, var sidste skytte 

færdig, og arrangementet kunne forskyde til Livgardens Kaserne på 

Gothersgade. Her blev der budt på lidt godt at spise og en øl eller to. 

 

Resultatmæssigt vandt Garderforeningen begge pokaler, men det 

vigtigste ved dagen var dog, at unge og gamle gardere kunne mødes i 

kammeratligt samvær, og have nogle gode timer sammen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årets skydning mellem Den Kongelige Livgarde og Garderforeningen i 

København. Redaktionen har valgt at lade billederne tale for sig selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Efter skydningen kørte alle til Livgardens Kaserne på Gothersgade, 

hvor snakken gik på kryds og tværs både før, under og efter at maden 

blev indtaget. Afslutningsvis blev resultaterne fortalt, og præmierne 

blev fordelt og uddelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 



 

MESTERSKABER – LANGDISTANCE 

 

En lang sæson på langdistancen er nu ved at lakke mod enden. Året har 

budt på mange træningssøndage med kaffe og årstidens skiftende vejr, 

og ligeså har året budt på en hel del forskellige konkurrencer på både 

50 m, 200 m og 300 m. Der har således igen været travlhed på 

langdistancen. 

 

Årets konkurrencer var dog ikke helt forbi, da skytterne mødtes på 

Københavns Skyttecenter henholdsvis søndag den 12. oktober og 

søndag den 26. oktober for at dyste i Skyttelaugets egne mesterskaber.  

 

Afvikling af Skyttelaugets mesterskaber er altid spændende, for netop 

en sådan dag kan alt ske. Om alt så skete kan deltagerne selv vurdere, 

men resultaterne efter afslutning var således: 

 

50 m 

1. John Nielsen 193/5 

2. Kurt Nielsen 193/4 

3. Peter Horsten 191/2 

3. Torben Sonne 189/3 

4. Mogens Blomsterberg 179/1 

5. Bjørn Hansen 176/3 

7. Ole Christoffersen 153/0       

 

300 m 

1. Kurt Nielsen 132/1 

2. John Nielsen 129/0 

3. Bjørn Hansen 124/0 

4. Torben Sonne 122/2 

5. Ole Christoffersen 122/0 

6. Peter Horsten 112/0 

 

  

200 m liggende 

1. John Nielsen 147/6 

2. Kurt Nielsen 147/4 

3. Torben Sonne 144/5 

4. Jan Stoltenborg 142/4 

5. Bjørn Hansen 137/1 

6. Mogens Blomsterberg 136/0 

7. Ole Christoffersen 124/1 

200 m 3-stillinger 

1. John Nielsen 135/3 

2. Jan Stoltenborg 122/0 

3. Ole Christoffersen 108/0 

 

 

  



LANDSSKYDNING 15 M 2015 

 

Inden længe vil Skyttelauget igen modtage invitation til deltagelse i De 

Danske Garderforeningers Landsskydning på 15 m. Egentlig behøver vi 

ikke en invitation hertil, for vi ved jo allerede, hvad skydningen går ud 

på, hvordan den afvikles, og at skytterne fra København deltager. 

 

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

Landsskydning, den vigtigste skydning for Garderforeningens 

Skyttelaug, og derfor vil der naturligvis også være deltagelse fra 

København i 2015. 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. 

 

Landsskydningen på 15 m finder sted i perioden fra første skydedag den 

7. januar og sidste skydedag den 8. april. Alt i alt vil der således være 

13 skydedage, så mon ikke at det er muligt at alle kan finde en dag i 

kalenderen og komme en tur på skydebanen. 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 7., 14., 21. og 28. 

 Februar 4., 18. og 25. 

 Marts 4., 11., 18. og 25. 

 April 1. og 8. 

 

Et forslag til nærmere overvejelse kan være, at planlægge sin 

landsskydning til den første onsdag i en måned, og så samtidig deltage i 

spisningen efter handicapskydningen. Hermed slår man hele tre fluer 

med ét smæk; - handicapskydning, landsskydning og spisning. Så kan 

det ikke blive meget bedre.  

 

  



 

KOMMENDE AKTIVITETER 

 

LANDSSKYDNING 15 M 

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

Der skydes på Skyttelaugets egne baner, og hvis du kombinerer med en 

handicapskydning, så er der også mulighed for at deltage i den 

efterfølgende spisning. Find allerede nu en eller flere onsdage frem til 

april, så også du kan deltage i Gardernes Landsskydning 15 m. 

TREKANTSKYDNING 15 M 

Onsdag den 11. marts skal vi en tur til Glostrup, hvor vi skal skyde 

Trekantskydning mellem Søndre Birks Garderforening, Nordre Birks 

Garderforening og Garderforeningen i København. Årets vært er 

Søndre Birks Garderforening. Nærmere information om 

Trekantskydningen vil komme i næste nummer af Sigtekornet. 

Trekantskydningen er for alle, som har lyst til at være med, så 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 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 

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 

Carlsberg-Tuborg Fritidscenter Københavns Skyttecenter 

Ny Carlsberg Vej 68 Selinevej 5, Kalvebod 

 Tlf.: 32 52 53 44 (vagten) 
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NOVEMBER 

Onsdag 19 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 23 Langdistance på Kalvebod kl. 0830 

Onsdag 26 Træning 15 m kl. 1830 

 

DECEMBER 

Onsdag 03 Træning og handicapskydning 15 m  kl. 1830 

Søndag 07 Juleafslutning på langdistance kl. 0830 

Onsdag 10 Juleafslutning på kortdistance kl. 1830 

Onsdag 17 Træning 15 m kl. 1830 

 

JANUAR 

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

Søndag 11 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 14 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 21 Træning 15 m kl. 1830 

Søndag 25 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 28 Træning 15 m kl. 1830 

 

FEBRUAR 

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

Søndag 08 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 11 Banko kl. 1830 

Onsdag 18 Træning 15 m kl. 1830 

Søndag 22 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 25 Træning 15 m kl. 1830 

 

MARTS 

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

Søndag 08 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 11 Trekantskydning 15 m hos Sdr. Birk kl. 1830 

Onsdag 18 Træning 15 m kl. 1830 

Søndag 22 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 25 Træning 15 m kl. 1830 

 

 


