
 

 
 

De første butikker har for længst sat juleslik og 

nisser på hylderne, og de første julekataloger og 

tilbud er også for længst landet i postkassen. Nu er 

det ikke til at fornægte, at julen nærmer sig. 

 

Med julens komme er der mange gøremål der skal nås, 

og mangt og meget skal ordnes inden man kan sætte sig 

til bordet juleaften. En vis travlhed kan nok kun de 

færreste undsige sig, men juletravlhed er en del af 

julen, og i afmålt mængde er det jo også ganske 

hyggeligt. 

 

Julen markeres naturligvis også i Skyttelauget. Søndag 

den 3. december afholdes juleskydning på langdistancen, 

og onsdag den 6. december er der juleafslutning for 

kortdistancen. 

 

Julens gøremål kan dog medføre tilstedeværelse andet 

sted end til juleafslutning, hvorfor alle medlemmer samt 

familier ønskes en glædelig jul samt et lykkebringende 

nytår. 
 

 
 

 
56. Årgang November 2017 Nr.4 

 

 

 



TREKANTSKYDNING 15 M 

 

Også denne Trekantskydning har været en udfordring at få planlagt 

og gennemført i år. Normalt afholdes skydningen i marts måned, 

men sådan skulle det ikke være i år. 

 

I starten gik vi tålmodigt og ventede på invitationen til 

Trekantskydningen. Ventetiden kunne være blevet meget lang for 

faktisk var det Garderforeningens Skyttelaug, som havde 

fornøjelsen som vært, hvilket formanden havde overset. 

 

Den noget sene erkendelse af årets værtsskab gjorde, at 

Trekantskydningen ikke kunne gennemføres i foråret, men i stedet 

måtte udskydes til afholdelse i efteråret. Her faldt datoen på 18. 

oktober for mødet mellem Ndr Birks Garderforening, Sdr Birks 

Garderforening og Skyttelauget. 

 

Her mødtes de tre foreninger på vore skydebaner i DGI byen. Der 

havde forud for mødet været lidt uro fra vore gæster om, hvorvidt 

måske op til 30 skytter kunne nå at skyde inden for et par timer, 

men med vore 40 standpladser til rådighed mente vi ikke, at det 

ville blive et aktuelt problem. 

 

Alle deltagende skytter fik da også skudt en 20 

skuds serie uden problemer, hvorefter der blev 

forlagt til Frederiksberg Slot, hvor den 

afsluttende spisning og præmieuddelingen fandt 

sted. 

 

Spisningen bestod af 3 store og meget flotte stykker smørrebrød 

med tilhørende øl/vand, og igen fik man bevis for, at vi måske ikke 

længere er så skrappe på skydebanen, men at smørrebrød og hygge 

klart er en spidskompetence hos gamle gardere. 

 

Resultatmæssigt vandt Skyttelauget pokalen for bedste hold, John 

Nielsen pokalen som bedste seniorskytte og Jan Stoltenborg 

pokalen som bedste veteranskytte  

  

 



 

KONTINGENT 

 

Med julens komme og med de mange gøremål og indkøb som står 

for, kan man kun tilslutte sig de sidste linier i julesangen ”Højt fra 

træets grønne top”, hvor Peter Faber skriver de vise ord, at ”julen 

varer længe, koster mange penge”. 

 

Skyttelauget håber dog, at alle 

også i år vil lade en lille skilling 

være tilbage på kistebunden, 

således at der kan blive til 

kontingent for 2018. 

 

Kontingent for 2018 sæsonen 

blev ved generalforsamling 

vedtaget at være uændret, 

hvilket vil sig: 

 Aktive 200 kr. 

 Passive  100 kr. 

 Støttemedlem   50 kr. 

 

Siden indbetaling for 2017 har Skyttelauget nedlagt sin girokonto. 

Det betyder, at kontingent fremover skal indbetales enten kontant 

på skydebanen eller på bankkonto: 

 Nordea 

 Reg. nr. 2128 

 Konto nr. 0111 837 – 910 

 

Ved indbetaling fra egen konto bedes følgende påført i tekstfeltet: 

 Navn 

 Kontingent 2018 

 

Med henvisning til Skyttelaugets vedtægter § 6 skal kontingent 

betales forud, og jævnfør § skal kontingent indbetales senest 15. 

februar. 

 

Husk, at uden penge – ingen aktiviteter. God jul..      

 



.      

TREKANTSKYDNING 200 M 

 

At det kan være svært for bare 2 personer at få deres kalendere til 

at stemme overens og således at finde en fælles mødedag, kan 

være svært. At få op til 21 personers kalendere i samklang, kan 

derfor være mere end almindeligt svært. Sådan var forholdene dog 

forud for Trekantskydningen på 200 m mellem Kolding, Den 

Fyenske og København. 

 

Det lykkedes dog at finde en dato for afholdelse, og lørdag den 21. 

oktober mødtes de tre foreninger på skydebanen i Skallebølle på 

Fyn. 

 

De første punkter på den efterhånden gammelkendte plan for 

Trekant-skydningen var gensynsglæde og frokost. Desværre måtte 

vi allerede her konstatere, at kun københavnerne kunne stille med 

fuldtalligt hold på 7 skytter. De andre to foreninger var reduceret 

til henholdsvis 4 og 3 skytter. Ærgerligt, men ikke noget som 

kunne sætte skår i en hyggelig sammenkomst. 

 

Frokosten blev sat til livs, og så var det ind på standpladserne. Her 

blev der gået til opgaven med samme iver som til frokosten, om 

end succesopnåelsen for enkelte var større ved frokosten end ved 

skydningen. Prøveskud og 15 gældende skud blev dog afgivet, og 

herefter måtte der ventes til alle resultater var talt sammen, og 

præmiefordelingen var afgjort. 

 

Fra Skallebølle kørte vi alle til Ringe, hvor vi blev indkvarteret og 

hvor vi mødtes til fælles aftenspisning og garderhygge. Her blev 

også dagens resultater afsløret, og Skyttelauget kunne igen 

modtage pokalen som bedst skydende forening. Herudover blev 

Kurt Nielsen vinder af konkurrencen som bedste veteranskytte. 

 

Med Trekantskydningen nu bag os, kan alle deltagere se tilbage på 

en hyggelig weekend blandt gamle gardere, hvor konkurrence og 

kammeratskab mellem gamle gardere gik hånd i hånd  

  



 

 

JULEAFSLUTNING - LANGDISTANCEN 

 

Juleskydning og juleafslutning på langdistancen finder i år sted: 

 

søndag den 3. december. 

 

Mødetid på Københavns Skyttecenter er kl. 08.30, hvor der er 

dækket op til morgenkaffe og friskbagt brød i SKAK-huset ved P-

pladsen lige inden for lågen. 

 

Efter en kop kaffe eller to, er det så tid til at gå på skydebanen og 

skyde juleskydning. Også i år vil skydningen foregå på 50 m 

banerne, men hvad der skal skydes vides endnu ikke. 

 

Traditionen tro vil juleskydningen bestå af et antal forskellige 

skydninger, som ikke minder ret meget om, hvad der normalt 

skydes. Formanden har også i år meddelt, at han nok skal finde på 

noget sjovt, hvilket set i bakspejlet godt kan lyde lidt 

foruroligende. 

 

Når skydningen er overstået går turen tilbage til SKAH-huset. Her 

vil der igen blive dækket op, julelysene vil blive tændt og samtalen 

vil naturligt falde på de helt umulige skydninger, som man lige har 

måttet stå model til. 

 

Disse tunge tanker vil dog forsvinde, når julesulet bliver sat på 

bordet, for naturligvis skal julens komme også 

 markeres med en julemiddag på langdistancen. 

 

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

en onsdag til eller ved e-mail til formanden stoltenborg@mail.dk. 

Sidste tilmelding for deltagelse i den afsluttende spisning er 31. 

november. 

 

Har du ikke tidligere deltaget i juleafslutningen på langdistancen, 

så bør du prøve, og har du tidligere prøvet, så ved du, at det er 

hyggeligt, og at du derfor bør deltage igen. 
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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 6. december, og 

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

venner til et par hyggelige timer sammen på Frederiksberg Slot. 

 

Da skydebanen ligger i DGI Byen, og maden 

serveres på Frederiksberg Slot, er det besluttet, at 

vi ikke indleder med at mødes på skydebanerne.  

 

I stedet mødes vi på Frederiksberg Slot, og holder hele 

juleafslutningen her. Hvorvidt der bliver lavet et eller andet som 

erstatning for en juleskydning, er ikke helt fastlagt endnu. 

 

I forbindelse med juleafslutningen vil der være uddeling af 

præmier fra årets langdistance.  

 

Ligeledes vil et af aftenens helt sikre højdepunkter 

være trækning af vindere fra årets julekonkurrence 

Find-10-Fejl. Find-10-Fejl udvalget har over for 

Sigtekornets redaktion udtrykt stor tvivl om, hvorvidt 

der vil være deltagere, som har fundet alle 10 fejl. Om 

denne tvivl er berettiget, vil tiden vise.  

 

Husk; at du skal medbringe dit svarark til juleafslutningen, så du 

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

opgaven 

 

JULEAFSLUTNING PÅ 

15 M 

  



 

Julemad skal der naturligvis også på bordet. Årets 

Julemad udvalg har således allerede holdt de 

indledende møder, og er godt på vej med en 

beslutning. De første meldinger lyder beroligende: 

”Der skal nok blive serveret en julemiddag”. 

 

Nu er det jo jul, og ingen jul uden julegaver. Alle bedes derfor 

medbringe en lille julegave til en pris af 25 – 30 kr. Julegaver er 

mange ting, men det bør være noget, som man gerne selv ville 

modtage, om man var så heldig. Julegaverne samles i julesækken, 

og deles så ud af den rare julemand - eller det tætteste vi kan 

komme på en sådan. 

 

Det eneste der mangler nu, er de mange forventningsfulde 

deltagere. Sæt kryds i kalenderen, og tilmeld dig/jer. Tilmelding 

kan ske på kortdistancen 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.  

 

Juleafslutningsudvalget håber på et gensyn onsdag den 6. 

december omkring kl. 18.30 på Frederiksberg Slot. 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 senest 3. december. 

 Møde op til juleafslutning 6. december. 

 Medbringe min løsning til julekonkurrencen. 

 Medbringe en lille pakke til ca. 25 - 30 kr. 

 Være i godt julehumør. 

 

Der kan parkeres i slotsgården, men ved tilmelding skal bilens 

registreringsnummer oplyses. 
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LANDSSKYDNING 200 M 2017 

 

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. 

 

Den endelige resultatliste er ikke tilgået endnu, hvorfor der på 

dette tidspunkt ikke kan siges så meget om placeringer og 

eventuelle præmier. Vi kan dog forvente, at der vil være et antal 

riffelplader til fordeling blandt vore skytter. 

 

På et punkt kan vi dog nok regne med, at Garderforeningen i 

København vil være helt i front; nemlig i antallet af deltagere. I år 

har foreningen deltaget med 36 skytter, og selvom det er en færre 

end sidste år, så er det rigtig flot. Vi kan således stille med hele 12 

hold i landsskydningens holdturnering. 

 

Vi må som sagt væbne os med tålmod indtil alle resultater er 

kommet ind til Skydeudvalget og den endelige resultatliste er klar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIND – 10 – FEJL 

 

Julen er hjerternes fest, men lad det være sagt med det samme, at 

dette års julekonkurrence Find-10-Fejl absolut ikke er nogen fest.  

 

Hvis de seneste par års Find-10-Fejl har været 

oplevet som værende udfordrende, så er det intet at 

regne med i forhold til udfordringen i år.  

 

Find-10-Fejl udvalget har i år lagt sig i selen for at 

udfordre de få, således at vi får skilt nisserne fra  

julebukkene. Ikke nok med at det valgte julemotiv har en næsten 

overdådig detaljerigdom, men yderligere er de valgte og indlagte 

udeblivelser af en hidtil uset sværhedsgrad. 

 

Hvad betyder det så for løsning af årets Find-10-Fejl. Ja, det 

betyder, at hver enkelt deltager må påregne at bruge endda megen 

tid i forsøget på at finde fejlene, og samtidig må acceptere, at 

chancen for succes og dermed at finde alle 10 fejl, er betragteligt 

minimeret i forhold til tidligere. Det betyder således også, at 

mængde af potentielle præmietagere er reduceret tilsvarende, 

hvilket derfor ikke vil sætte foreningens økonomi under pres. 

 

Hvad skal man så gøre for at deltage i konkurrencen: 

 Start med at afsætte ganske megen tid til arbejdet med at finde 

de indlagte 10 fejl. Fejlene vil være indlagt på den højre 

tegning. 

 Når en fejl er fundet sættes en ring/cirkel herom på den 

venstre tegning. 

 Skriv navn på løsningen, - også selv om alle fejl ikke er 

fundet. 

 Medbring løsningen til juleafslutning på kortdistance den 6. 

december.  

 

Tilbage er der så kun at ønske god fornøjelse, og fortvivl ikke, thi 

uanset antallet af fundne fejl, så skal det nok blive jul. 

 



 

 
 

.  KOMMENDE AKTIVITETER 

 

 

LANDSSKYDNING 15 M 2018 

Om ganske få uger passerer vi igen et årsskifte, og dermed skal 

Skyttelauget og alle gamle gardere igen til at skyde Landsskydning 

15 m i rammen af De Danske Garderforeninger. Landsskydning 

kan skydes i månederne januar, februar og marts, så alle bør have 

lejlighed til at komme en tur på skydebanen og deltage.  

 

 

TREKANTSKYDNING 15 M 2018 

Næste Trekantskydning på 15 m afholdes onsdag den 14. marts 

2018 med Søndre Birks Garderforening som vært. Invitation hertil 

er endnu ikke modtaget, men alle kan roligt sætte kryds i 

kalenderen ved 14. marts. 

 

 

HANDICAPSKYDNING OG SPISNING 2018 

Handicapskydning med efterfølgende spisning er for januar til 

april planlagt således: 

 Onsdag 3. januar Tilmelding til spisning senest 31. december 

 Onsdag 7. februar Tilmelding til spisning senest 4. februar 

 Onsdag 7. marts Tilmelding til spisning senest 4. marts 

 Onsdag 4. april Tilmelding til spisning senest 2. april  

 

 

FØDSELSDAGSSKYDNING 

Onsdag den 21. februar 2018 vil Skyttelaugets årsdag blive 

markeret på skydebanen. Der skydes en normal 20 skuds serie og 

herefter vil der blive serveret kaffe og kage, og hvem ved, måske 

er vi heldige også i år at blive budt et glas portvin. Mød frem og 

vær med. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

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 Bank-konto/Nordea 

    Reg. Nr. 2128 1551 

    Konto Nr.  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.: 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 15 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 22 Træning 15 m kl. 18.30 

Søndag 26 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 29 Træning 15 m kl. 18.30 

 

 

DECEMBER 

Søndag 03 Juleafslutning på Langdistancen kl.0830 

Onsdag 06 Juleafslutning på Frederiksberg Slot kl. 1830 

Onsdag 13 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 20 Træning 15 m kl. 1830 

 

 

JANUAR 

Onsdag 03 Træning, handicapskydning 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 

 

 

FEBRUAR 

Søndag 04 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

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

Onsdag 14 Træning 15 m kl. 1830 

Søndag 18 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 21 Fødselsdagsskydning 15 m kl. 1830 

Onsdag 28 Træning 15 m  kl. 1830 

 

 

 

 


