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AFTENSTÆVNE 300 M 
 
 

Aftenstævne 300 m - hvad er nu det for en størrelse? 
 
Aftenstævne 300 m er en landsdækkende skydning i regi af De Danske 
Skytteforeninger, hvor man kan deltage både som individuel skytte og 
som hold. Skydningen finder sted over 7 omgange, hvor de 4 bedste 
holdresultater tæller som foreningens sammenlagte resultat. 
 
Skyttelauget deltog første gang i denne skydning sommeren 2008, men 
vi kom sent i gang med deltagelse, hvorfor vi ikke nåede at skyde alle 7 
runder. 
 
Ved indgangen til sommersæsonen 2009 blev deltagelse i aftenstævne 
300 m drøftet over en kop kaffe af skytterne på langdistancen, og der 
blev hurtig enighed om, at nu skulle vi for alvor deltage. Skyttelauget 
skulle med på resultatlisten både individuelt og med et holdresultat. 
 
Som sagt så gjort. Gennem hele sommeren 2009 mødte der således i 
gennemsnit 5 garderskytter op på 300 m banerne på Kalvebod til hver 
af de 7 runder. Alle deltog i den individuelle konkurrence, og så blev 
det naturligvis også til et holdresultat. 
 
Holdsammensætningen var lidt speciel, idet et hold består af tre skytter, 
hvoraf de to skal skyde 15 gældende skud i liggende skydestilling, og 
den sidste skal skyde 30 gældende skud i 3-stillinger; altså 10 skud 
stående + 10 skud knælende + 10 skud liggende. Specielt den stående 
skydning på 300 m var noget af en udfordring, for med bare et øjebliks 
uopmærksomhed, så var pletten og skiven smuttet forbi sigtemidlet. 
 
Nå, men vi deltog som sagt i alle 7 runder, og da det endelige resultat 
var gjort op kunne vi konstatere, at det var en svær skydning. 
Resultatmæssigt lå vi meget langt nede i rækkerne, men vi havde taget 
udfordringen op, og vi havde nogle sjove dage på skydebanen med 
denne skydning. Og netop fordi skydningen både var udfordrende og 
sjov, så er det da ikke helt umuligt, at vi også vil deltage i 2010. 



LANDSSKYDNING 15 M 2010 
 
Skiverne til dette års Landsskydning 15 m er modtaget, og de ligger 
klar på skydebanen. De første skud til årets Landsskydning er allerede 
skudt, men endnu er der mange skivesæt, som bare venter på at blive 
udleveret til en gammel garder. 
 
Landsskydningen har altid været den vigtigste skydning blandt årets 
mange skydninger for Skyttelauget, og sådan er det naturligvis også i 
denne sæson. Landsskydningen er en landsdækkende skydning, hvor 
garderforeningerne dyster mod hinanden. Det er således 
Gardeforeningen i København som vi repræsenterer, når vi skyder 
landsskydning. Skyttelauget bidrager blot med skydebaner, geværer og 
instruktører, således at alle gamle gardere kan komme forbi og være 
med. 
 
Ud over at vi naturligvis håber, at alle vore deltagere skyde nogle gode 
resultater, så er det et helt klart mål, at Garderforeningen i København 
skal være den forening, der deltager med det største antal gamle 
gardere. Dette har været målsætningen gennem flere år, men også andre 
foreninger har dette mål for øje. 
 
I år skal det så være! Vi ved hvad der skal til, og vi er inde i et 
jubilæumsår, hvor Garderforeningen i København kan fejre sit 125 års 
jubilæum. Derfor vil vi gå benhårdt efter at nå målet, som den størst 
deltagende forening. 
 
Målet er at deltage med 50 gamle gardere (eller derover). 
 
Hvis dette mål skal nås, så har vi brug for, at også DU kommer forbi 
skydebanen. Alle kan være med, idet vi skyder efter mottoet, at 
”resultater er gode, men deltagelse er bedre”. 
 
Skyttelauget håber at se så mange gamle gardere som muligt på 
skydebanen i løbet af jauar-februar-marts, og det kan jo kombinere med 
en aften, hvor der også er spisning. 

 



KOMMENDE ARRANGEMENTER 
 
 

REGIONSKYDNING 15 M 
Endnu har vi ikke modtaget invitationen til Regionskydning på 15 m 
for 2010, men lige så snart rygterne om tid og sted begynder at løbe, vil 
der blive orienteret herom på skydebanen.  
 

 
 
LANDSSKYDNING 15 M 
Husk at også du meget gerne skal en tur på skydebanen og skyde din 
Landsskydning på 15 m. 
 

 
 
TREKANTSKYDNING 15 M 
Vi skal i år til Lyngby og skyde Trekantskydning. Årets værter er 
Nordre Birks Gardeforening. Vi er inviteret til 15. marts, hvor vi mødes 
på skydebanen under Lyngby Hallen fra kl. 17.00. Der skydes også i år 
en almindelig 20 skuds serie, så alle kan deltage, og alle er meget 
velkomne til at deltage. Efter skydningen vil værtsforeningen arrangere 
fællesspisning, hvorunder præmieuddeling og fortælling af 
Garderhistorier finder sted. Skyttelauget skal gerne stille med mange 
skytter, så husk at melde dig til. 
 

 
 
INGEN SKYDNING …. 
Skydebanen er lukket onsdag den 10. februar 2010, da vi jo alle er 
samlet på Frederiksberg Slot til årets store bankoaften blandt gamle 
gardere, - Skyttelaugets banko.  

 



GENERALFORSAMLING 
 

SKYTTELAUGETS VENNERS FOND 
 
Skyttelaugets Venners Fond indkalder herved til sin 32. ordinære 
Generalforsamling 
 

Mandag 22. februar 2010 kl. 19.00 
 

Generalforsamlingen afholdes på Skyttelaugets skydebaner på 
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter, Ny Carlsberg Vej 68. 
 
DAGSORDEN. 

1. Valg af Dirigent. 
 

2. Beretning v/Formanden 
(Flemming Grønning) 
 

3. Regnskab v/Kassereren 
Bjørn R. Hansen. 
 

4. Indkomne forslag. 
Ingen. 
 

5. Valg af formand 
På valg Flemming Grønning. Villig til genvalg. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlem 
 På valg Ole Legaard. Villig til valg. 

 

7. Valg af Bestyrelsessuppleant. 
 (Nyvalg) 
 

8. Valg af Revisor 
 På valg Hans-Erik Skov Nielsen. Villig til genvalg. 
 

9. Valg af Revisorsuppleant. 
På valg John Lind Jans. Ønsker ikke genvalg. 

 

9. Eventuelt. 



LANDSSKYDNING 200 M 
 

Landsskydningen på 200 m for 2009 var vanen tro en skydning, hvor 
Skyttelauget satte alle sejl til for at stille det størst mulige hold. Mange 
skytter reagerede på opfordringen til at lægge vejen forbi skydebanen, 
så der var travlhed i månederne august og september. 
 
Den færdige resultatliste er nu modtaget fra Præsidiets Skydeudvalg, og 
i den kan man læse, at Garderforeningen i København deltog med ikke 
mindre end 37 skytter, hvilket var det største antal skytter fra en enkelt 
forening i 2009. 
 
Herudover kan læses, at mange af vore skytter har skudt flotte 
resultater, og det er hvad enten, der er skudt til en individuel præmie 
eller ej. For et antals vedkommende, var det første gang man prøvede at 
skyde med et skytteforeningsgevær, og på trods heraf blev der skudt 
flotte resultater. 
 
Præmiemæssigt faldt der også lidt af i 2009. Ikke mindre end 14 skytter 
fra København skød sig til en riffelplade. Blandt disse viste det sig, at 4 
af vore deltagende tjenestegørende gardere havde skudt sig til en 
riffelplade, hvilket ikke er sket i mange år. 
 
Ud over den individuelle konkurrence indgår der også en 
holdkonkurrence, hvor holdene bliver inddelt med 4 skytter på hver. De 
bedste 4 seniorskytter fra foreningen udgør hold 1, de næste 4 skytter 
udgør hold 2 og så fremdeles. Med 37 skytter kunne Garderforeningen i 
København således danne ikke færre end 9 hold. 
 
Disse 9 hold klarede sig særdeles flot, idet vores 1. hold blev næstbedst 
skydende hold på landsplan med 4 x 148 point, hvorved holdet også 
blev nr. 2 i Landsskydningens 1. Division. Vores 5 hold vandt 
Landsskydningens 2. Division, og vores 8. hold vandt 
Landsskydningens 3. Division. 
 
Et stort tillykke til alle skytter med resultaterne, og et stort tillykke til 
alle præmietagere. Husk, at resultaterne i 2009, forpligter for 2010. 



SÅ ER DER SERVERET  
 

Blot for lige at bringe i erindring, så kommer her menuplanen, som den 
ser ud for resten af den igangværende kortdistancesæson. Find din 
kalender frem, og reserver allerede nu de nævnte dage, som dage hvor 
du skal på skydebanen og bagefter være med til bespisningen af de 
sultne gamle gardere. 
 
3. Februar 
Gule ærter med flæsk, 
pølse og pandekager. 
 

 

22. Februar 
Gammeldaws oksesteg 
med diverse tilbehør. 
 

3. Marts 
Sprængt oksebryst og 
peberrodssovs. 
 

7. April 
Forloren skildpadde. 

28. April 
Wienerschnitzel med egen sardin  og 
forårscitron. 

 
N.A.I.S. SKYDNING 

 
Har du mod på at tage udfordringen op, og skyde NAIS-skydning? 
 
30 gældende skud mod en ringskive med mindre ringe end vores 
normale skive, - men til gengæld markeres der ”indad” ved 
pointtælling. 
 
Hvad kan du risikere: - Ja, du kan risikere, at dine skudte point giver en 
medalje, og i værste fald kan du risikere, at du vinder Gardersablen for 
det næste år. 
 
Har du mod på at tage udfordringen op, og skyde NAIS-skydning? 

 



BANKO-AFTEN  
PÅ FREDERIKSBERG SLOT 

 
Vidste du, at der er sammenfald mellem Årets Bankoaften og 
Skyttelaugets bankoaften? Hvis ikke, så lad ingen tvivl være 
herom. 
 
Årets store bankoaften for 2010 er nu definitivt blevet 
fastlagt til  

onsdag den 10. februar 
  
og du er naturligvis meget velkommen. 
 
Frederiksberg Slot vil også i år lægge 
rammer til Skyttelaugets bankoaften, 
hvor slottets cafeteria vil være 
klargjort til de mange 
forventningsfulde bankospillere.  
 
Indkørsel til slottet sker ad 
Roskildevej (inde fra byen), og til 
højre ind gennem porten, og parkeringen er fri i 
slotsgården. 
 
Dørene til de hellige bankohaller åbnes kl. 18.30. Når 
dørene slås op, vil der være rig mulighed for at gå på jagt i 
den næsten uendelige bunke af bankoplader, således at hver 
enkelt kan finde de rigtige bankoplader, - dem der har ikke 
bare de rigtige bankonumre på, men i lige så høj grad også 

 



samtidig har de korrekte talkombinationer, ligesom der vil 
være mulighed for at finde de bedste bankopladser i lokalet. 
 
Første bankonummer vil blive råbt op omkring kl. 18.50. 
 
Aftenens opråber er fundet, og han er allerede gået i skarp 
træning, for at være rede til med høj og klar røst at råbe 
numre op en hel aften. Det forlyder også, at han ca. en uges 
tid før den store aften, vil udvide sin træning til også at 
indeholde disciplinen ”at ryste posen”. Der skal således ikke 
herske tvivl om, at vi får en toptrimmet og helt igennem 
velforberedt opråber på banen til Årets Bankoaften.  
 
Ingen banko uden præmier og 
også i år vil præmiebordet 
bugne af flotte præmier. Om 
alle vinder en præmie kan ikke 
loves, men hvis nogle forstår at 
holde sig bare en smule 
beskedent tilbage, så vil der 
være præmier til næsten alle.  
 
Deltagelse i Skyttelaugets 
bankoaften er åbent for alle gamle gardere med familie, samt 
alle gode venner af Skyttelauget. Eneste betingelse for 
deltagelse er stadig, at man møder frem med godt humør og 
lyst til at være med til en hyggelig aften. 
 
På gensyn til banko i Skyttelauget onsdag 10. februar kl. 
18.30 på Frederiksberg Slot. 

 



SÅ SKAL VI TIL LOMMERNE IGEN … 
… og denne gang er det ganske vist. 

 
 

Som nogen nok erindrer indeholdt sidste nummer af Sigtekornet en lille 
historie om, at det nu var tid til at betale kontingent for 2010, og at der 
derfor var vedlagt giroindbetalingskort i bladet.  Ideen var god nok, 
men vejen fra ide over handling til udførelse kneb det lidt mere med, 
idet Skyttelauget var løbet tør for indbetalingskort. 
 
Nu er det så ganske vist … denne gang er giroindbetalingskort vedlagt, 
og nu kan alle medlemmer endelig få lov til at betale kontingent. Nogle 
medlemmer har dog ikke kunnet vente med at betale, og har derfor 
betalt for 2010 på skydebanen, - og det skal de ikke høre noget for. 
 
Kontingent for 2010, som det blev fastsat 
på sidste års Generalforsamling, er uændret 
i forhold til snart mange år, hvilket vil sige: 
 

•  Aktive medlemmer 180,- kr. 
•  Passive medlemmer 100,- kr. 

 
Fra kassereren lyder, at betaling kan ske på flere måder. Man kan:  

• Overføre kontingent fra egen bank til Skyttelaugets Giro-konto, 
- kontonr: 000713-2409 

• Betale kontingent på kortdistancen, direkte til kassereren, hvor 
kvittering vil blive givet på det medbragte giroindbetalingskort. 

• Betale på langdistancen til formanden, og også her vil 
kvittering blive givet på et medbragte giroindbetalingskort. 

 
For en orden skyld skal nævnes, at ifølge Skyttelaugets vedtægter skal 
kontingent indbetales senest 15. februar. Sker dette ikke, vil der blive 
pålagt et gebyr på kr. 50,-, og kontingent + gebyr skal så betales ikke 
senere end 15. marts.  
 

 
 

 



GENERALFORSAMLING 
 

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG 
 
 

Skyttelaugets årlige ordinære Generalforsamling 2010 afholdes i år 
 

Onsdag d. 28. april 
 

Kl. 18.30 
 

Carlsberg – Tuborg Fritidscenter 
Ny Carlsberg Vej 68 

 
Ifølge Skyttelaugets vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet under 
dagsordenens punkt 4 ”Indkomne forslag”, være formanden i hænde 
ikke senere end 15. marts. 
 
Endelig dagsorden vil fremgå af næste nummer af Sigtekornet. 
 
Efter generalforsamlingen vil der være generalforsamlingsmiddag, hvor 
der vil blive serveret Wienerschnitzel.  
 
Tilmelding til generalforsamling er ikke nødvendigt, men deltagelse i 
den efterfølgende spisning skal ske ikke senere end 21. april. 
 
 
 Fik du noteret: 
 

• Årets Bankoaften 
• 10. februar 
• Kl. 18.30 
• Frederiksberg Slot 

 
Vel mødt til banko på Slottet. 
 

 



JULEAFSLUTNING PÅ KALVEBOD 
 
Endnu før dagslyset rigtig havde fundet vej til Amager og 
skydebanerne på Kalvebod, havde et antal af Skyttelaugets medlemmer 
trodset vintermørket og kulden, og var mødt frem til juleafslutning på 
langdistancen. 
 
I anledning af julen var mødetidspunktet ændret til det sene tidspunkt af 
kl. 08.30, hvorved alle fik lejlighed til at sove lidt længere denne 
søndag morgen. 
 
Dagen begyndte ganske som en almindelig søndag på Amager, med 
morgenkaffe, friskbagt morgenbrød og en god ost. Dette var så også det 
sidste ”normale” på denne skydesøndag. 
 
Dagens skydeprogram var som forventet noget anderledes. Formanden 
havde lavet et program der satte store krav til alle skytter. Alle 
skydninger skulle skydes i makkerpar, og der skulle skydes på både 
300 m og 50 m.  
 
På 300 m banerne blev skytterne udfordret med at rotere mellem 4 
forskellige geværer, der forblev på standpladsen medens skytterne 
flyttede til ny standplads efter hver skydning. Skydningerne var både 
almindelig præcision, links skydning, skydning efter bestemte ringe på 
skiven, og skydning i 3-stillinger. Jo, der var nok af udfordringer. 
 
50 m skydningerne var heller ikke mindre spændende. Skydning efter 
hver eneste ring i en 10-delt ringskive, hvor der var omvendt 
markering, så 10’eren kun giver 1 point, 9’eren giver 2 point osv. 
 
De mange anderledes skydninger skærpede appetitten, og glæden var 
stor, da man konstaterede at frokostbordet var der dækket op med den 
traditionsrige Myrna-gryde. Med den på bordet genvandt alle langsomt 
men sikkert kræfterne igen. 
 
Dagen sluttede med præmieuddeling, en kop kaffe med pebernødder og 
brunkager til, og et ønske om en god jul til alle. 



JULEN PÅ KORTDISTANCEN 
 
 
Julens komme blev naturligvis også markeret i Skyttelauget, hvor der 
var kaldt til juleafslutning på kortdistancen onsdag den 9. december. 
 
At ikke kun selve julen er fyldt med traditioner er Skyttelaugets 
juleafslutning et godt udtryk for, idet vi efterhånden har fået bygget 
denne aften op omkring en hel del ”som-vi-plejer”, der vel sagtens er 
blevet traditioner for denne aften. 
 
Formandens juleskive indgår som er en af disse traditioner, men her er 
det måske ikke så meget selve juleskiven som de tilhørende 
bemærkninger om, hvor svær/umulig skiven er i år, der er gået hen og 
blevet en tradition. Sådan var det også i år, men alle klarede dog at 
skyde til skiven, og det lykkedes også at finde en vinder. 
 
Efter skydning byder aftenen på rigtig julemad, med flæskesteg, hvide 
og brunede kartofler, rødkål, surt og en god sovs, og det er noget, der 
falder i alles smag. Middagen krydres så med en masse snak over 
bordene, med kommentarer til året der snart er gået, og naturligvis med 
en hel del latter. 
 
Også i år havde Skyttelauget entreret med juleduoen fra Albertslund – 
Hønisserne. De havde i en stram julekalender fundet plads til lige at 
klemme Skyttelauget ind, således at vi kunne få musisk 
akkompagnement til at synge julen ind.  
 
Herefter stod aftenen på uddeling af skydepræmier, lotteri med dejlige 
juleaktuelle præmier, og så naturligvis uddeling af julegaver til alle 
deltagere. Alle havde medbragt en lille julegave til den store julesæk, 
og da ris a’la manden var sat til livs, blev der delt julegaver ud.  
 
Snart blev det dog tid at takke af for en hyggelig aften, og med ønsker 
om en glædelig jul, samt et godt nytår, sluttede aftenen af. 
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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 E-mail: ab-bakkehusene@kab-bolig.dk  
 Giro-konto:  713 – 2 4 0 9  
 
NÆSTFORMAND SKYDEUDVALG 
Ole A. Christensen 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: mex@vip.cybercity.dk 
 
SKYDEUDVALG SIGTEKORNET`S REDAKTION 
Leif Zachariassen Flemming Grønning 
Frederiksborgvej 174 Rytterhusene 45 
2400 København NV        2620 Albertslund 
Tlf: 35 81 67 75 Tlf: 43 64 67 94 
 E-Mail: mingo@webspeed.dk  
SKYTTELAUGETS VENNERS FOND 
FORMAND KASSERER 
Flemming Grønning Bjørn Rosenkrantz Hansen 
Rytterhusene 45 Baunehøjen 31 
2620 Albertslund                                       3600 Frederikssund 
Tlf: 43 64 67 94                      Tlf: 47 31 44 42 
E-mail: mingo@webspeed.dk     E-mail: subj@webspeed.dk  
                                                                    Giro-konto: 664 – 6603 
                                                                    Bank overførsel: 1551 – 664 6603                                                                              
GARDERFORENINGEN                       GARDERFORENINGENS KASSERER. 
Henning Lind Jans John Lind Jans 
Skodsborg Strandvej 117 B Drosselvej 32 
2942 Skodsborg 3120 Dronningmølle 
Tlf: 39 64 31 25          Tlf: 45 93 87 43.  Giro-konto: 640 – 28 28 
E-Mail: woodstock@get2net.dk  E-mail: jans@nypost.dk 
SKYDEBANER 
KORTDISTANCE LANGDISTANCE 
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter Københavns Skyttecenter 
Ny Carlsberg Vej 68                                   Selinevej 5, Kalvebod 
Tlf: 33 21 55 15. (Rest. Jens Kofoed) Tlf: 32 52 53 44 (vagten) 
 

 



 
 
 
 
JANUAR  
Onsdag 20 Træning 15 m kl. 1830 
Onsdag 27 Træning 15 m kl. 1830  
Søndag 31 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
 
FEBRUAR  
Onsdag 03 Træning og handicapskydning 15 m kl. 1830 
Onsdag 10 Banko aften kl. 1830 
Søndag 14 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Onsdag 17 Træning 15 m kl. 1830 
Mandag 22 Generalforsamling Skyttelaugets Venners Fond kl. 1900 
Onsdag 24 Træning 15 m kl. 1830  
Søndag 28 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
 
MARTS  
Onsdag 03 Træning og handicapskydning 15 m kl. 1830 
Onsdag 10 Træning 15 m kl. 1830 
Søndag 14 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Mandag 15 Trekantskydning 15 m kl. 1700 
Onsdag 17 Træning 15 m kl. 1830 
Onsdag 24 Træning 15 m kl. 1830  
Søndag 28 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Onsdag 31 Træning 15 m kl. 1830  
 
APRIL  
Onsdag 07 Træning og handicapskydning 15 m kl. 1830 
Søndag 11 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Onsdag 14 Træning 15 m kl. 1830  
Onsdag 21 Mesterskaber 15 m kl. 1830 
Søndag 25 Langdistance på Kalvebod kl. 0800 
Onsdag 28 Generalforsamling kl. 1830  


