
 

Julen nærmer sig, og masser af travlhed og mange 

gøremål vil uden tvivl komme til at præge hverdagen. Ser 

vi tilbage på tidligere år, så bliver i år nok ikke 

anderledes. Vi kan dog også konstatere, at uanset hvor 

travlt vi har, og uanset hvor stressede vi føler os, så 

ender det alt sammen med, at det bliver juleaften den 

24. december, og at vi faktisk har nået det hele til tiden. 

 

Lidt morale heri kan være, at vi ikke behøver at stresse 

så meget, for vi skal nok nå at blive klar til julen alligevel. 

 

En del af julens forberedelser kan også være at deltage i 

en eller begge af Skyttelaugets juleafslutninger. Søndag 

den 4. december gælder det langdistancen på Københavns 

Skyttecenter, og onsdag den 7. december gælder det 

kortdistancen. 

 

Skyttelauget håber naturligvis, at der bliver tid til at 

deltage heri, men kræver julens gøremål tilstedeværelse 

andet sted, så ønskes alle medlemmer samt familier her 

en glædelig jul samt et lykkebringende nytår. 
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JULEAFSLUTNING KORTDISTANCE 

 

Onsdag den 7. december inviteres der til juleafslutning på 

kortdistancen. Juleafslutningen vil ligsom så meget andet i 

juleperioden foregå efter en kendt opskrift, og så alligevel ikke.  

 

Normalt indledes juleafslutningen med en juleskydning mod en af 

formandens umulige skydninger, - men ikke i år. Bestyrelsen har 

vurderet, at skydebanerne i DGI byen ikke giver de nødvendige 

rammer for en juelhyggelig aften, hvorfor hele arrangementet i 

stedet er flyttet til Frederiksberg Slot.  

 

Nu skal skytterne naturligvis ikke snydes for at kunne skyde, og da 

juleskiverne allerede ligger klar, så vil der kunne skyde mod disse 

på de 2 sidste onsdage i november. Find derfor vej til 

skydebanerne i DGI byen, og få skudt din juleskydning. 

 

Herudover vil juleafslutningen forløbe, som den plejer. Der vil 

være god julemad, uddeling af præmier, trækning af 

julekonkurrencen Find-Mange-Fejl, uddeling af julegaver og 

naturligvis masser af julehygge. 

 

Tilmelding til juleafslutningen er dog nødvendig, og den kan ske 

enten på en skydeaften på skydebanen, eller direkte til Ole 

Abildgaard på e-mail o.abildgaard@adslhome.dk. Tilmelding skal 

ske ikke senere end 4. december. 

 

Husk til juleafslutningen at hver enkelt skal medbringe en lille 

pakke til omkring en 20,- kr. Pakken skal være efter devisen, at 

man ikke vil have noget imod selv at få den med hjem igen, så 

noget der kan sprede julestemning vil naturligvis være oplagt. 

 

Husk endvidere at medbringe din løsning på årets julekonkurrence, 

og husk naturligvis at medbringe julestemning og julehumør. 

 

På gensyn til juleafslutning den 7. december kl 1900 på 

Frederiksberg Slot. 

mailto:o.abildgaard@adslhome.dk


LANDSSKYDNING 200 M 2016 

 

Sidste skud i Landsskydningen på 200 m for 2016 blev skudt ved 

udgangen af september, og resultaterne fra Garderforeningen i 

København er nu indsendt til Præsidiets Skydeudvalg. 

 

Endnu foreligger der ikke en endelig resultatliste, så det er for 

tidligt at spå om placeringer og eventuelle præmier. Dog kan det 

siges med sikkerhed, at der er en hel del gode resultater, som nok 

vil kunne medføre en riffelplade. Om der så også vil kunne være 

resultater til en faneplade for holdplacering, må vi vente på at få at 

se. 

 

Deltagermæssigt er der dog nok ingen tvivl om, at 

Garderforeningen i København igen i år markerer sig som den 

størst deltagende forening. Alt i alt deltager foreningen i år med 

ikke færre end 37 skytter, hvilket igen betyder, at foreningen 

deltager med 12 hold i holdturneringen. 

 

Nu ventes der så i spænding på, at den endelige resultatliste bliver 

gjort færdig og tilsendt forenngerne landet over. 

 

 

KONTINGENT 2017 

 

Vel vidende at julen står for døren, og måske netop fordi 

foreningen ved at julen står for døren, skal lige gøres opmærksom 

på, at det snart er tid til indbetaling af kontingent til Skyttelauget 

igen. 

 

Kontingentet for 2017 er fortsat uændret: 

 Aktive 200,- kr. 

 Passive 100,- kr. 

 Støttemedlemmer   50,- kr. 

 

Sørg nu for at der trods julens mange fristelser, er lidt til overs ud 

over lommeuld, når kontingentet skal betales. 



 
 

Indbydelse 

 
 

I anledning af 

Garderforeningens Skyttelaugs 

75 års jubilæum 

Inviteres 

foreningens medlemmer med ledsager 

herved til 

Jubilæumsfrokost 

i officersmessen på Livgardens Kaserne 

Lørdag den 25. februar 2017. 
 

 

 

 

 

1942 2017 



GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG FYLDER 75 ÅR 

 

Det kan være svært helt at forstå, at der allerede er gået 5 år siden, 

der sidst var lejlighed til at fejre vort Skyttelaug. Det er imidlertid 

ganske korrekt, at vi om få måneder kan fejre Skyttelaugets 75 års 

dag ... og fejres skal der naturligvis. 

 

De første tiltag for fejringen er allerede gjort. Dato for et 

jubilæumsarrangement er fastsat til 25. februar 2017, 

Officersmessen på Livgardens Kaserne på Gothersgade er 

reserveret, og serveringspersonalet er hyret ind. Herudover er der 

naturligvis stadig en hel del planlægning, som ikke er på plads 

endnu, men det skal nok komme. 

 

Dagens program er stadig i udkast, men vil blive bygget op om et 

frokostarrangement således: 

 Vi mødes ved Midterpavillonen. 

 Kranselægning ved Garderstatuen. 

 Velkomstdrink. 

 Jubilæumsfrokostbuffet. 

 Kaffe. 

 

Og så er der spørgsmålet om økonomi. Emnet er vendt og drejet 

mange gange, og resultatet er blevet, at deltagelse kommer til at 

koste den meget beskedne sum af 75,- kr. Pro Snabula. Denne pris 

svarer således til 1,- kr pr. år i forhold til Skyttelaugets alder. 

 

Hvordan kommer man så med til dette jubilæumsarrangement? 

Først rydder man sin egen kalender for eventuelle andre 

arrangementer den 25. februar 2017, herefter påbegynder man en 

målrettet opsparing af 75, - kr. pro snabula, og så holder man sig 

klar til at melde til. Nærmere detaljer omkring tilmelding vil 

fremgå af Sigtekornets 2017 januarnummer. 

 

Det skal lige nævnes her, at officersmessen maksimalt kan rumme 

50 personer til et arrangement, hvorfor tilmelding vil ske efter først 

til mølle princippet. Hold jer derfor klar til hurtig tilmelding. 



JULEAFSLUTNING - LANGDISTANCEN 

 

Også på langdistancen vil julen blive markeret. Juleafslutning med 

juleskydning finder sted søndag den 4. december. 

 

Der mødes som sædvanligt i SKAK-huset på den store P-plads lige 

efter indkørsel på Skyttecentret, hvor der også som sædvanligt vil 

blive startet op med morgenkaffe og frisk morgenbrød. 

 

Herefter ophører alt det sædvanlige. 

 

Første ændring er, at mødetiden er sat til 08.30, og hver enkelt kan 

således sove en halv time længere i anledning af julen. 

 

Anden ændring er, at der i stedet for normal målrettet skydning, nu 

bliver gennemført et antal skydninger, hvor der både skal skydes 

på tid, i forskellige stillinger, efter endnu ukendte programmer, og 

i det hele taget skydes fuldstændig anderledes end vi ellers vil 

gøre. 

 

Tredie ændring er, at der efter skydningen vil bliver serveret 

langdistancejuleafslutningsfrokost i SKAK-huset. Her vil 

deltagerne sammen tale om de helt urimelige krav til skydning, 

som de lige har været udsat for, samtidig med at de tager for sig af 

jule sulet. 

 

Alt dette og mere til kan kan tilmelde sig til, enten på skydebanen 

en onsdag til John Nielsen eller ved email til Bjørn Hansen 

subj@live.dk.  

 

Sidste tilmelding for deltagelse i den afsluttende spisning er 1. 

december. 

 

Har du ikke tidligere deltaget i juleafslutningen på langdistancen, 

så bør du prøve, da det er ganske hyggeligt, og har du tidligere 

prøvet, så ved du, at det er hyggeligt, og at du derfor bør deltage 

igen. 

mailto:subj@live.dk


 

 
 

 

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. 1551 1551 

    Konto Nr.  0007132409  

 

NÆSTFORMAND SKYDEUDVALG 

Ole Abildgaard John Nielsen 

Æblets Kvarter 7 B Viskumvej 20 

2620 Albertslund 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) 
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NOVEMBER 

Onsdag 16 Træning 15 m kl. 1830 

Søndag 20 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 23 Træning 15 m kl. 18.30 

Onsdag 30 Træning 15 m kl. 18.30 

 

 

DECEMBER 

Søndag 04 Juleafslutning på Langdistancen kl.0830 

Onsdag 07 Juleafslutning på Frederiksberg Slot kl. 1900 

Onsdag 14 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 21 Træning 15 m kl. 1830 

 

 

JANUAR 

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

Søndag 08 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 11 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 18 Træning 15 m kl. 1830 

Søndag 22 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 25 Træning 15 m kl. 1830 

 

 

FEBRUAR 

Onsdag 01 Træning, handicapskydning 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 

 

 

 


