
 

Efter en velfortjent sommerferie, hvor vejret har været helt 

usædvanligt dejligt med sol og varme, har Skyttelauget nu igen 

taget fat på skydningen. Den 3. august blev de første skud afgivet 

på langdistancen, hvor sensommerens store udfordringer er 

Gardernes Landsskydning på 200 m og stævnet i Vingsted lørdag 

den 20. september. 

 

På kortdistancen venter vi stadig på startskuddet til den nye sæson, 

men heldigvis skal vi ikke vente længe. Onsdag den 3. september 

slås dørene igen op til en sæson med masser af skydning på 15 m. 

Alle de kendte aktiviteter vil være at finde i programmet for 

sæsonen 2014/2015. Herudover råder vi stadigt over et luftgevær, 

så har man lyst til at prøve at skyde hermed, er det bare med at 

sige til. 

 

Den nye sæson på kortdistancen byder allerede første aften på 

handicapskydning og spisning, og kort tid herefter er der sat op til 

fugleskydning. Herefter vil der være træning i et par uger, inden en 

ny og  anderledes udfordring er i sigte i form af en aften med 

bowling. 

 

Nu er det så op til hver enkelt at få årets skydeprogram og egen 

kalender holdt sammen, og så håber Skyttelauget, at der bliver 

nogle onsdage eller søndage, hvor der vil være mulighed for at 

komme en tur på skydebanen. På gensyn på skydebanerne.  
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KORTDISTANCE 2013/2014 

 

En fantastisk sommer med masser af sol og varme er ved at gå på 

hæld. Det gode vejr har dog ikke helt sluppet sit tag, og mon ikke 

vi stadig her en hel del gode dage med sol til gode. Vi må dog 

erkende, at efteråret er på vej, og et af de mest sikre tegne herpå er, 

at det nu er ved at være tid til at skulle skyde på kortdistancen 

igen.  

 

Onsdag den 3. september tager Skyttelauget hul på en ny sæson på 

kortdistancen. Også i den kommende sæson vil vi skyde hver 

onsdag på skydebanerne på Carlsberg Fritidscenter, Ny Carlsberg 

Vej 68. Dørene til skydebanen vil være åbne fra kl. 18.30 – 21.00. 

 

Det skal blive spændende at se, om der er sket forbedringer på 

skydebanerne siden vi lukkede ned i april. Godt nok havde vi fire 

ud af fem baner til rådighed i sidste sæson, men vi vil jo gerne 

have den sidste med også. 

 

Også i år vil der naturligvis blive planlagt på spisning en gang om 

måneden. Traditionen med at kombinere handicapskydning, 

spisning og præmieuddeling skal der ikke røres ved, så med 

mindre andet meddeles, vil der være spisning hver den første 

onsdag i måneden. Første aften med spisning bliver således 

allerede den 3. september. 

 

Herudover vil den kommende sæson igen byde på diverse 

konkurrencer, hvor vi skyder på hjemmebane, konkurrencer hvor 

vi tager ud i byen, juleskydning, banko, kaffe og kage og sikkert 

en hel del mere. Kig nu på kalenderen, og reserver allerede nu et 

par onsdage eller flere, og kom så en tur på skydebanen til en 

hyggelig aften. 

 

Tilbage er nu kun at byde alle velkommen til den nye sæson. Læg 

en skydeaften eller et par stykker ind i din sikkert travle kalender, 

og kom ned til et par hyggelige timer sammen med gamle gardere. 

Geværerne står kun og venter på Dig. 



VÅBENKONTROL 

 

Så skal der kontrolleres våben igen. Er du registreret som ejer af et 

gevær, og har du geværet opbevaret på din private bopæl, så skal 

nu igen kontrolleres. 

 

En gang årligt skal alle våben registreret gennem en skytteforening 

kontrolleres af lokalforeningerne, således at det landsdækkende 

register over skytteforeningsvåben til stadighed er retvisende. 

 

Et år er gået siden sidste kontrol, og Garderforeningens Skyttelaug 

skal derfor igen kontrollere ejerskab og tilstedeværelse af samtlige 

våben i foreningen. Det vil sige, at alle foreningens egne geværer 

og alle privatejede geværer skal kontrolleres. 

 

Våbenkontrollen er påbudt af ”Skytteforeningernes Våben-

registrering”, og gælder for alle skytteforeninger og enkeltpersoner 

med våbentilladelse. Våbenkontrollen omfatter en fysisk 

fremvisning af alle registrerede våben til lokalforeningens 

våbenkontrollant, hvilket for Skyttelaugets vedkommende vil sige, 

at alle geværer fysisk skal fremvises for formanden. 

 

Hvad nu hvis vi ikke kontrollere geværerne, eller vi ikke reagerer 

på henvendelsen fra Skytteforeningernes Våbenregistrering? Hertil 

er svaret ganske simpelt, at så mister vi retten til at registrere 

våben i foreningen, hvorefter alle våben skal overføres til en anden 

forening eller afleveres til politiet, - og derefter er det nok 

begrænset, hvor meget Skyttelaug vi så har tilbage! 

 

Skyttelaugets våbenkontrol gennemføres således: 

 September og oktober Langdistancerifler på Kalvebod 

 Oktober og november Kortdistancerifler i skydekælderen 
 

Derfor, - er du ejer af en riffel, og er denne registreret gennem 

Garderforeningens Skyttelaug så find en dag og kom på 

skydebanen til kontrol af din riffel. 

 



BORGMESTERBESØG PÅ LANGDISTANCEN 

 

Det er ikke hver dag, at Skyttelauget får besøg er en borgmester, 

men søndag den 3. august fik vi besøg af Københavns kommunes 

Kultur- og Fritidsborgmester, Carl Christian Ebbesen.   

 

Man med rette spørge sig selv, hvordan dette kan komme på tale, 

for borgmesteren er hverken gammel garder eller skytte. Ja faktisk 

var hans kendskab til Københavns Skyttecenter stort set ikke 

eksisterende, og netop manglende viden var en væsentlig årsag til 

hans besøg. 

 

Siden Københavns kommune for et par år siden med kort varsel 

afviklede sit engagement på Københavns Skyttecenter har 

situationen for været, at anlægget står med mange driftsmæssige 

og økonomiske udfordringer. De kommunale rapporter vedrørende 

anlægget angav, at husene på banerne kunne sælges for et 

millionbeløb til skytterne, hvilket kommunen fandt positivt, men 

da der samtidigt er et dokumenteret stort vedligeholdelsesmæssigt 

efterslæb, der beløbsmæssigt overstiger den angivne salgsværdi, så 

syntes det som om, kommunen har valgt at ignorere dette. 

 

Med udgangspunkt tog Mogens Blomsterberg, når han i andre 

sammenhænge har mødt Kultur- og Fritidsborgmesteren, fat i ham 

og gjorde opmærksom på, at der ikke synes at være sket en fair og 

saglig sagsbehandling ved kommunes afvikling af sit engagement 

på Skyttecentret. Disse samtaler førte til, at Mogens inviterede 

Carl Christian Ebbesen på besøg en søndag morgen til 

morgenkaffe med Skyttelauget, hvilket han takkede han ja til. 

 

Efter at kaffen var drukket fik han så en rundvisning på hele 

Københavns Skyttecenter, hvor han blev fortalt om historien, de 

daglige udfordringer og om livet på centret. Han var overrasket 

over centrets størrelse og dets mange skydetilbud, og gav, da han 

tog afsted, udtryk for, at han ville se positivt på en kommunal 

deltagelse i at løsning af centrets udfordringer. Dette er jo godt nyt, 

og vi kan kun håbe, at han kan gøre sin indflydelse gældende. 



BOWLING 

 

Hvad har bowling og skydning med hinanden at gøre? 

Umiddelbart ikke meget, men ser man nærmere herpå, så er der 

alligevel en del lighedspunkter: 

 Begge anvender ”kugler”. 

 Begge foregår på en bane. 

 Begge har et 10-delt mål. 

Og sådan kan man jo blive ved …. 

 

Som noget helt nyt i rammen af Skyttelauget blev der i sidste 

sæson arrangeret en bowlingaften, hvor der var mulighed for at 

afprøve egne evner udi bowlingens ædle kunst. Der var 

forhåndsreserveret et antal baner, og med fire spillere på hver 

bane, blev der dystet, det bedste vi kunne. Som i skydningen måtte 

også her konstateres, at ikke alle ”kugler” ramte lige præcist, hvad 

man sigtede efter. 

 

Nu gentages dette arrangement. Torsdag den 23. oktober kl. 19.00 

er der reserveret baner i World Cup Hallen i Rødovre Centret for 

en aften med følgende program: 

 Ankomst og inddeling i hold på bowlingbanerne. 

 Bowling på egen bane og tilråb til nabobanerne. 

 Fælles spisning på et af centrets åbne spisesteder. 

 Præmieuddeling. 

Få derfor fat i kalenderen, og noter ud for den 23. oktober: 

”Bowling med Skyttelauget kl. 19.00”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Herefter skal der meldes til arrangementet, hvilket gøres 

enten til Janne eller formanden på skydebanen, eller til 

formanden på mail stoltenborg@mail.dk.  

Sidste tilmelding er onsdag den 15. 
oktober, og banerne vil blive fyldt 

op efter Først-til-Mølle princippet. 

Vil du med, skal du derfor nok ikke 

vente for længe med tilmelding. 

. 
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De første skud i den nye kortdistancesæson er allerede blevet 

skudt, når der kaldes til samling for afholdelse af Skyttelaugets 

Fugleskydning 2014.  

 

FUGLESKYDNING 
ONSDAG 24. SEPTEMBER 

Fuglen vil være at finde i skydekælderen på vore 15 m baner på 

Carlsberg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68.  

 

Skyttelaugets Fuglesnedker har efter sigende også i år savet, 

malet, skruet og regeret, således der kan være en brugbar Fugl til 

rådighed. Med fuglen sat op, så mangler der således kun nogle 

glade deltagere, der vil sørge for, at den bliver skudt ned. 

 

Fugleskydningsbanerne vil være åbne fra kl. 18.00, så alle i ro 

og mag kan få hilst på hinanden efter sommeren. Kl. 18.30 præcis 

vil den regerende Fuglekonge skyde det første skud mod fuglen, og 

herefter vil skuddene lyde regelmæssigt indtil brystpladen falder, 

og Fuglekongen 2014 er fundet. 

 

Alle kan naturligvis deltage, så medlemmer af Skyttelauget og 

medlemmer af Garderforeningen i København samt familier er 

velkommen. Eneste krav for deltagelse er, at man forud for 

skydningen har erhvervet sig et eller flere – helst flere - skydekort, 

og således er registreret på ”Skydelisten”.  

 

Skydekort kan købes forud for Fugleskydningen, hvor de kan fås 

ved en af Skyttelaugets salgsmedarbejdere, eller de kan købes på 

dagen på skydebanen. Hvis nogen allerede skulle være nervøse for 

ikke at kunne få fat i et eller flere Fugleskydningskort, så skal til 

beroligelse siges, at trykkeriet kører på højtryk for at sikre, at alle 

kan få nogle af de eftertragtede Fugleskydningskort. 

 

  

   



 

 

 

 

Prisen for skydekort vil i år være kr. 20,- pr styk, - men prisen vil 

falde ved samtidig køb af 3 skydekort til en beskeden sum af 50,- 

kr.. Et tilbud man i disse tider næppe kan sige nej til. 

 

Deltagelse i Fugleskydningen kan sker på 2 måder. Man kan: 

 Møde frem på selve dagen i skydekælderen, og være med til 

den spændende skydning til fuglen. Herved er man sikker på 

en fornøjelig aften, man har mulighed for både at vinde 

præmie for at skyde dele af fuglen ned, ligesom man har 

mulighed for at vinde præmie, når der efterfølgende trækkes 

lod om de mange øvrige præmier på skydekortene. 

Eller man kan: 

 Aflevere sine skydekort med navn påført til en af 
Skyttelaugets salgsmedarbejdere, hvis man ikke har mulighed 

for at være med på selve skydedagen. Skydekortene vil så på 

dagen blive lagt i ”Den Høje Hat”, og man vil være med, når 

der efter skydningen trækkes lod blandt skydekortene om de 

mange flotte præmier. 

 

Fugleskydningsmiddag. Ingen Fugleskydning uden lidt mad efter 

skydningen. Sådan har det været gennem flere år, og sådan vil det 

også være i år. I år vil der bliver serveret et par stykker smørebrød, 

når den nye Fuglekonge er fundet. Vi vil dække festligt op, og 

over et par stykker smørrebrød hylde den nye Fuglekonge, og 

fortælle hvor tæt vi andre var på at blive Fuglekonge. 

  

Tilmelding er ikke nødvendig til selve Fugleskydningen, men er 

krævet til deltagelse i spisningen. Bindende tilmelding til spisning 

skal ske senest 21. september, og kan ske enten på skydebanen 

eller til Formanden på telefon 4444 2473 eller på mail til 

stoltenborg@mail.dk.   
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REFERAT FRA SKYTTELAUGETS 

GENERALFORSAMLING 

30. APRIL 2014 
 
 

1. Valg af dirigent. 

Hans-Erik Skov Nielsen blev valgt. 

 

2. Formandens beretning. 

Formanden berettede om et godt år med stor aktivitet. 

Foreningens medlemmer holder stadig ved, og deltager 

aktivt på begge distancer samt i de forskellige andre 

arrangementer. Foreningens liv er fortsat centreret om de 

faste træningsdage, men krydret med deltagelse i diverse 

konkurrencer. Skyttelauget har således også i det forgangne 

år været flittige deltagere i mange konkurrencer, hvor de 

vigtigste igen har været De Danske Garderforeningers 

landsskydninger på henholdsvis 15 m og 200 m. På begge 

distancer markerer Skyttelauget sig med stor deltagelse, og 

dermed er Garderforeningen i København over begge 

landsskydninger den flittigst deltagende forening. 

Præmiemæssigt har vore skytter da også hentet flere 

individuelle præmier, ligesom det også er blevet til at par 

pokaler, heriblandt vandt vi for andet år i træk pokalen for 

bedste forening i landsskydningen 200 m. For vore øvrige 

arrangementer er der stadig rigtig god opbakning til 

juleafslutning, fugleskydning og banko, hvilket er med til at 

gøre disse arrangementer sjovere at gennemføre og være 

med til. Formanden sluttede af med at takke såvel 

medlemmer, Garderforeningen i København samt vore 

mange venner for den opbakning og støtte, der også i det nu 

overståede foreningsår har været givet til Skyttelauget. 

 

3. Kassererens beretning. 

Kasseren gennemgik regnskabet, der herefter blev godkendt. 

 

 4. Indkomne forslag. 

 Ingen. 



 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet for 2015 blev vedtaget at fortsætte uændret, 

hvilket vil sige 180,- kr. for aktive medlemmer, 100,- kr. for 

passive medlemmer, og 50,- kr. for støttemedlemmer. 

 

6. Valg af kasserer. 

 På valg Ole C. Rasmussen, der blev genvalgt. 

 

 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. 

 På valg Leif Zachariassen, der blev genvalgt. 

 

 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

 På valg Torben Sonne, der blev genvalgt. 

 På valg Otto Jensen, der blev genvalgt. 

 

 9. Valg af revisor. 

 På valg Hans-Erik Skov Nielsen, der blev genvalgt. 

 

10. Valg af revisorsuppleant. 

 På valg John Lind Jans, der blev genvalgt. 

 

11. Valg af fanebærer. 

 På valg Poul Laustsen, der blev genvalgt. 

 

12. Eventuelt. 

Formanden orienterede om status for skydebanerne på 

henholdsvis Københavns Skyttecenter og Carlsberg Fritids-

Center. For Københavns skyttecenter pågår der stadig 

drøftelser med Københavns Kommune vedrørende 

overtagelse af alle faciliteter på Kalvebod. Herudover 

arbejdes der med mange frivillige hænder på løbende at 

holde skivemateriellet brugbart. For Carlsberg Fritidscenter 

vil der blive skydning her også i sæsonen 2014/2015, men 

herefter er det usikkert, hvorvidt centret vil fortsætte eller 

lukke.  
 



KOMMENDE AKTIVITETER 

 

LANDSSKYDNING 200 M 

Har du skudt din landsskydning på 200 m? Hvis ikke, så er der tid 

endnu. Søndag den 31. august, søndag den 14. september, søndag 

den 28. september er der skydning på Københavns Skyttecenter, 

og her vil banerne stå klar til Din landsskydning. Husk, at 

landsskydning er for alle, og en skydning for gamle gardere og 

mellem gamle gardere. 

 
FØDSELSDAGSSKYDNING 

Også i år vil Skyttelauget markere Garderforeningen i Københavns 

fødselsdag. Dette vil ske søndag den 31. august, hvor der efter 

morgenkaffe med friskbagt brød og efter skydning på 200 m vil 

blive serveret kage og portvin. Kom og vær med, og lad os 

sammen fejre vores Garderforening. 

 
FUGLESKYDNING 

 Onsdag 24. september 2014. 

 Dørene åbnes kl. 18.00, med første skud kl. 18.30. 

 Carlsberg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68. 

 Skydekort kan købes forud eller på banerne den 24. september. 

 Tilmelding til spisning senest 20. september. 

 Alle er velkommen. 

 
KORTDISTANCESÆSON 2014/2015 

Første skud skydes onsdag den 3. september, og herefter har vi en 

ny og ubrugt sæson for os, som vi sammen skal fylde ud med bl.a. 

hyggelige træningsaftner og spændende konkurrencer. Selvfølgelig 

skal vi også have et par stykker smørrebrød i løbet af sæsonen, og 

her holdes der fast i den fælles spisning hver den første onsdag i 

måneden. Husk tilmelding til spisning senest søndagen før. 

 

 



 
 
 

 

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 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.: 4364 5601 Tlf.: 3252 2268 

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.: 3581 6775 Tlf.: 4444 2473 

 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 Fritidscenter Københavns Skyttecenter 

Ny Carlsberg Vej 68 Selinevej 5, Kalvebod 

 Tlf.: 3252 5344 (vagten) 
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SEPTEMBER 

Onsdag 03 Træning, handicapskydning og spisning 15 m  kl. 1830 

Onsdag 10 Træning 15 m kl. 1830 

Søndag 14 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 17 Træning 15 m kl. 1830 

Lørdag 20 Vingsted kl. 0930 

Onsdag 24 Fugleskydning kl. 1830 

Søndag 28 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

 

OKTOBER 

Onsdag 01 Træning, handicapskydning og spisning 15 m  kl. 1830 

Onsdag 08 Træning 15 m kl. 1830 

Søndag 12 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 15 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 22 Træning 15 m kl. 1830 

Torsdag 23 Bowling kl. 1900 

Søndag 26 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 29 Træning 15 m kl. 1830 

 

NOVEMBER 

Onsdag 05 Træning, handicapskydning og spisning 15 m  kl. 1830 

Søndag 09 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

Onsdag 12 Træning 15 m kl. 1830 

Onsdag 19 Træning 15 m kl. 1830 

Søndag 23 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 

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 
 

 


