
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
59. Årgang NOVEMBER 2020 Nr.3 

 

 

 

Nu varer det ikke længe, inden vi vender det sidste blad i 

kalenderen og træder ind i det nye år. Inden da skal vi 

imidlertid huske os selv på, at selvom 2020 har været et 

ganske anderledes år på mange måder, så må vi ikke 

glemme at nyde juletiden. 

 

Ser vi tilbage på 2020 så står der Corona og COVID-19 

næsten overalt. Mange er blevet personligt berørt af 

virussen, og mange store som små arrangementer har 

måttet aflyses. 

 

Også Skyttelauget har været påvirket corona, og de 

restriktioner, som er blevet stukket ud fra myndigheder 

og idrætsorganisationer. Således har der været lukket for 

adgang til alle skydebaner i en periode, ligesom vi har 

været berørt at afstandskrav og forsamlingsforbud. 

 

I skrivende stund forhindrer restriktionerne ikke, at vi 

kan mødes på skydebanerne, og lad os håbe, at dette varer 

ved. 

 

For det nye år kan vi kun afvente og se, hvad det vil 

bringe. Men lad os som nævnt, først nyde juletiden med 

alt hvad den bringer, - I og jeres familier ønskes således 

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

 

 

 

 

Hvor blev 2019 af? Det er jo ikke længe siden, at vi så 



FØDSELSDAGSSKYDNING  

 

Garderforeningens Skyttelaug kan den 25. februar 2021 

fejre sin 80 års stiftelsesdag. Dette skal naturligvis 

markeres, og det bliver det: 

 

onsdag den 24. februar 2021. 

 

Her inviteres alle til en hyggelig aften på skydebanerne i DGI-

Byen, hvor vi sammen vil markere Skyttelaugets stiftelsesdag. Vi 

indleder aftenen med fødselsdagsskydning på 15 m, og herefter 

samles vi om fødselsdagsbordet, der nok vil byde på kaffe/the, 

kage og, hvis vi er heldige, et glas portvin. 

 

Du inviteres derfor til fødselsdagsfejring onsdag den 24. februar. 

Vi starter allerede kl. 18.30, og vil du være sikker på, at der også er 

kage og portvin til dig, så fly en mail til formanden eller meld dig 

til på skydebanen ikke senere end 21. februar. 

 

 
 

LANDSSKYDNING 200 M 2020 

 

Sidste skud i Landsskydningen på 200 m for 2020 blev skudt ved 

udgangen af september, og også for denne skydning satte COVID-

19 sit aftryk for Skyttelauget. I år kunne vi således konstatere, at vi 

kun nåede op på ca. halvdelen af, hvad der normalt deltager fra 

København. 

 

Dette til trods blev der gjort en god indsats fra alle, og vi håber, at 

vi kan se frem til både riffelplader og pokaler til Garderforeningen 

i København 

 

Endnu er den endelige resultatliste ikke modtaget, så vi må vente i 

spænding. 

 



 

JULEAFSLUTNING - LANGDISTANCEN 

 

Med frisk luft og åbne døre til skydehuset, skal vi også i år slutte 

langdistancen af på rigtig julemaner. Der indkalders derfor til 

juleskydning og juleafslutning   

 

søndag den 6. december. 

 

I anledning af den forestående jul bliver der lejlighed til at sove 

lidt længere denne søndag morgen, idet mødetid på Københavns 

Skyttecenter er kl. 08.30. Så er der til gengæld også dækket op til 

morgenkaffe med friskbagt brød i SKAK-huset ved P-pladsen lige 

inden for lågen. 

 

Dagens skydeprogram er endnu ikke helt fastlagt, men et par ting 

er dog fastlagt: 

 Der skydes på 50 m. 

 Skydningen bliver anderledes. 

 

Fra formanden forlyder det, at han er gået i tænkeboks for at finde 

på noget anderledes og udfordrende til i år. Hans påfund tidligere 

år fortæller tydeligt, at fantasien ikke fejler noget, så det bliver 

spændende at se, hvad der skal skydes i år. 

 

Når sidste skud er skudt er der igen samling i SKAK-huset. Her vil 

der blive dækket op til juleafslutningsmiddag med julelys og 

julehygge, og sammen vil vi så gå til julesulet med stor appetit. 

 

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 2. december. 

 

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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KONTINGENT 

 

Vi ved det alle, nemlig at julen er på vej med meget raske skridt. 

Med julen følger også en stadig strøm af indkøb af julemad, 

julenisser, julehygge, juletræ og julegaver, og således trækkes der 

store veksler på privatøkonomien, men hold nu lidt igen alligevel. 

 

Ved Skyttelaugets generalforsamling den 21. oktober blev 

kontingent drøftet blandt de fremmødte. De fremmødte var enig 

om, at der efter mange år med uændret kontingent, samt øgede 

udgifter, godt kunne ske en regulering af kontingentet. 

 

Generalforsamlingen vedtog derfor, at 

kontingent for sæson 2021 blev 

reguleret til følgende: 

 Aktive 300 kr. 

 Passive  200 kr. 

 Støttemedlem 100 kr. 

 

Betaling af kontingent kan ske på hel tre forskellige måder: 

 Betales kontant på skydebanen. 

 Overføres via MobilePay til 51341083. 

 Overføres til Nordea konto 2128 - 0111 837 910 (husk at 

notere dit navn). 

 

Skyttelauget skal bede om, at kontingentet betales ikke senere end 

15. februar 2021, og i samme åndedrag erindre om, at kontingent 

indbetalt herefter jævnfør Skyttelaugets vedtægter desværre vil 

blive pålagt yderligere 50,- kr. Husk derfor – senest 15. februar. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Årets juleafslutning på kortdistancen bliver desværre noget 

anderledes, for også her har Corona-restriktionerne gjort deres. De 

senere års traditionen med at samles til juleafslutning på 

Frederiksberg Slot bliver ikke til noget i år. 

 

Juleafslutning skal vi dog have, og vi vil således markere julens 

komme onsdag den 9. december på 15 m banerne i DGI-byen. Her 

kan vi godt være mere end 10 samlet, når bare vi deler os i mindre 

grupper, så derfor holdes her juleafslutningen. 

 

Aftenen indledes med 20 skud og en juleskive, hvorefter der 

dækkes op til et par lækre stykker smørebrød. Kaffe/the og 

juleknas bliver der naturligvis også. 

 

Alle er naturligvis velkommen, men deltagelse i spisningen kræver 

tilmelding ikke senere end 6. december til formanden.  

 

Husk også en lille pakke, for selvfølgelig kan vi ikke holde jul 

uden julegaver. 

 

 
 

FIND – 10 – FEJL 

 

Corona eller ej, - der skal selvfølgelig være en Find-10-Fejl i år. 

 

Hvis du kommer til juleafslutning på kortdistancen, så tag dit svar 

med, og hvis du ikke deltager her, så er der forhåbentligt til lidt 

hyggeligt hovedbrud hjemme. 

 

God fornøjelse. 

JULEAFSLUTNING PÅ 

15 M 

 

 



KOMMENDE AKTIVITETER 

 

LANDSSKYDNING 15 M 2021 

Landsskydning 15 afvikles i perioden 1. januar - 31. marts. Der er 

brug for DIG og DIT resultat, så vi kan blive den størst deltagende 

forening.  

 

Find en onsdag i perioden, og reserver denne til en tur på 

skydebanen, så også du kan være med til Landsskydningen. 

 

 
 

SKYTTELAUGETS FØDSELSDAGSSKYDNING 

Onsdag den 24. februar på banerne i DGI-byen. Der afsluttes med 

kaffe, kage og et glas portvin. Kom og vær med. 

 

 
 

SPISNING OG HANDICAPSKYDNING 

Sæt allerede nu kryds i kalendere for handicapskydning med 

efterfølgende følgende onsdage i det nye år: 

 13 januar Handicapskydning og spisning 

 03 februar Handicapskydning og spisning 

 03 marts Handicapskydning og spisning 

 07 april 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. 
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GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG 

FORMAND KASSERER 

Jan Stoltenborg Ole Christoffersen   

Jægergangen 11  Kajerød Have 65 

2880 Bagsværd 3460 Birkerød 

Tlf.: 8161 2073 Tlf.: 5134 1083 

E-mail: stoltenborg@mail.dk E-Mail: gitole@email.dk  

 Giro-konto: 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.: 6068 1966 Tlf.: 8161 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   

 

 

SKYDEBANER 

KORTDISTANCE LANGDISTANCE 

DGI-Byen Københavns Skyttecenter 

 Selinevej 5, Kalvebod 

                         Tlf.: 5164 3220     (vagten) 
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JANUAR 

Onsdag 06 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 10 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 13 Træning, handicap og spisning 15 m kl. 1830 

Onsdag 20 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 24 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 27 Træning 15 m  kl. 1830 

 

FEBRUAR 

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 - Fødselsdagsskydning kl. 1830 

 

MARTS 

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 

Onsdag 31 Træning 15 m  kl. 1830 

 

APRIL 

Søndag 05 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 07 Træning 15 m  kl. 1830 

Onsdag 14 Træning 15 m  kl. 1830 

Søndag 11 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 21 Træning 15 m kl. 1830 

Søndag 25 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 28 Generalforsamling  kl. 1830 

 

 

 

 


