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Et par højdepunkter fra Skyttelaugets 70 års fødselsdagsfrokost
lørdag den 10. marts på Livgardens Kaserne

REGIONSSKYDNING 15 M
Søndag den 25. marts var der indbudt til Regionsskydning på
kortdistancen for alle garderforeninger på Sjælland, Lolland,
Falster, Møn og Bornholm, så der kunne faktisk komme deltagere
fra i alt 22 garderforeninger. Det gjorde der imidlertid ikke.
Garderforeningen i København var dog også i år med, og
naturligvis var det Skyttelauget som repræsenterede. Samlet set var
der deltagelse fra 4 garderforeninger, og med et deltagerantal på 18
gamle gardere, så var vores fremmøde med 7 skytter ganske flot.
Årets vært var Køge & Omegns Garderforening, der havde kaldt til
samling i egen garderstue, der ligger lige ved siden af skydebanen.
Det gjorde det naturligvis dejlig nemt, at man kunne gå direkte fra
garderstuen og så ind på banerne.
Dagen begyndte med et fælles morgenbord, hvor friskbrygget
kaffe og friskbagt morgenbrød stod klar på bordene og ventede. At
starte skydningen på denne måde var noget der faldt i alles smag.
Herefter blev der givet de tilhørende praktiske bemærkninger, og
så var der åbent til skydning.
Som noget ganske nyt var der i år skydning med albuestøtte for
alle deltagere. Normalt er denne skydestilling alene forbeholdt
veteranskytter, men regionsskydelederen havde besluttet, at også
seniorer i år skulle skyde med albuestøtte.
Skydningen forløb som forventet, - nogle skød ikke helt op til egne
forventninger og andre var overraskede over at have opnået så godt
et resultat. Fælles for alle var dog, at man hyggede sig.
Dagen afsluttedes med fælles frokost, og her slog københavnerne
for alvor til. Alle 7 skytter havde medbragt lidt til frokost, så et
indbydende frokostbord hvor intet manglede blev dækket. Maden
blev spist og præmierne delt ud, og med et par gevinster i tasken
var det tid til at drage hjemad igen.

GENERALFORSAMLING
GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
Garderforeningens Skyttelaug afholder ordinær Generalforsamling
onsdag d. 25. april 2011 kl. 18.30 på Frederiksberg Slot. Dagsorden jf.
Skyttelaugets vedtægter.
1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning.

3.

Kassererens beretning.

4.

Indkomne forslag.
Ingen.

5.

Fastsættelse af kontingent.

6.

Valg af kasserer.
På valg Ole C. Rasmussen. Villig til genvalg.

7.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
På valg Leif Zachariassen. Villig til genvalg.

8.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg Torben Sonne. Villig til genvalg.
På valg Otto Jensen. Villig til genvalg.

9.

Valg af revisor.
På valg Jørgen Eklund. Ønsker ikke genvalg.

10.

Valg af revisorsuppleant.
På valg Hans-Erik Skov Nielsen.

11.

Valg af fanebærer.
På valg Poul Laustsen. Villig til genvalg.

12.

Eventuelt.

Tilmelding til den efterfølgende spisning skal ske ikke senere end 23.
april, og kan gøres til Formanden på telefon 4444 2473, på mail
stoltenborg@mail.dk eller på skydebanen.
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Indbydelse

I anledning af
Garderforeningens Skyttelaugs
70 års jubilæum
inviteres herved
foreningens medlemmer med ledsager
til
Jubilæumsfrokost
i officersmessen på Livgardens Kaserne
Lørdag den 10. marts 2012.

Gæsterne møde ved midterpavillonen
på Livgardens Kaserne. Endnu er der
lidt tvivl om, hvorvidt regnen vil holde
op eller ej.

Paraden er rettet til højre, og fanen
føres til højre fløj.

Kranselægning ved Garderstatuen i respekt for de mange
gardere der siden 1658 er faldet i kamp.

Velkomstdrink bliver indtaget i
officersmessens flotte lokaler på
Livgardens Kaserne.

Leif Zachariassen kaldes frem
og takkes for sine 37 år i
Skyttelaugets bestyrelse, og
modtager for sin store indsats
Danske Soldaterforeningers
Fortjensttegn i Sølv.

… og så var det tid til at gå til
bords. Dagens menu bød på en
meget spændende og varieret
buffet.

Snakken går og maden nydes.

Formanden for Garderforeningen
i København, Henning Lind
Jans, ønsker Skyttelauget til
lykke med de 70 år og
overrækker en flot gavecheck.

Hans Goldschmidt ønsker på
vegne af skytterne et stort
tillykke til Garderforeningens
Skyttelaug.

Kaffe med avec, småkager og
chokolader blev serveret i
officersmessens opholdslokaler.

En glad bestyrelse ved
Skyttelaugets 70 års
fødselsdag.

SOMMEREN PÅ LANGDISTANCEN

Om ikke så længe afslutter denne sæsons skydning på
kortdistancen og herefter er det så udelukkende de lange distancer
på henholdsvis 50 m, 200 m og 300 m at det gælder.
Sæsonens træningsdage er fastlagt og oven i disse vil der komme
en del andre aktiviteter. Af andre skydninger har vi allerede
modtaget invitation til sommerens aftenstævner på 300 m, og vi
har en kraftig formodning om, at vi meget snart vil modtage
invitation til sommerturnering på både 50 m og 200 m fra vores
landsdelsforening.
Fælles for alle skydningerne er, at alle kan deltage. Der skal ikke
udtages hold forud for skydningen, og der er ikke begrænsning i
deltagerantal, så alle skytter, der har lyst til at være med og mod på
at tage en udfordring op, er meget velkommen til at deltage.
Alle skydedage mødes vi ved SKAK-huset ved den store
parkeringsplads lige inden for lågen og til venstre. Her vil vi
mødes som anført på ”Aktivitetsoversigten” bagerst i Sigtekornet
og gøre mandtal. Herefter vil der blive udleveret geværer og
ammunition, og så er det afgang mod dagens skydebane.
Efter skydningen er der atter samling ved SKAK-huset for de som
har lyst og tid, for her at slutte dagen af med en snak om, hvordan
det nu gik den pågældende dag.
Ud over skydning på Kalvebod er der jo også den årlige skydning i
Vingsted at se frem mod. I år er vi kaldt til Vingsted lørdag den
15. september, hvor alle sejl er sat til for at få et godt stævne. Også
i år vil De Danske Garderforeninger give gratis ammunition, og
det vil Skyttelauget naturligvis tage imod.
På gensyn på langdistancen i løbet af sommeren.

BANKOAFTEN 2012
Lad det bare blive nævnt igen, således at der ikke hersker tvivl
herom, - årets banko afholdes hos Garderforeningens Skyttelaug.
Onsdag den 8. februar genlød slotsgården på Frederiksberg Slot af
forventningsfulde stemmer, som alle stammede fra lige så
forventningsfulde gæster til Skyttelaugets bankoaften. Ca. 40
gamle gardere og venner af Skyttelauget havde fundet vej til
bankohallerne på Frederiksberg.
Forventningerne var høje fra start. Ville denne aften kunne leve op
til tidligere bankoaftener i Skyttelauget, ville der være præmier
nok, ville hver enkelt kunne få lige netop de bankoplader, hvorpå
alle vindernumrene var, ville der være kaffe i pausen, - ja
spørgsmålene var mange.
Aftenen begyndte med at de rigtige bankoplader skulle findes. Her
kan man måske tro, at det er helt tilfældigt hvilke numre, der
trækkes af opråberen og at de trækkes i en helt tilfældig orden,
men her ved den drevne bankospiller bedre, så derfor bliver
udvalget af bankoplader studeret nøje, således at alle vælger de
helt rigtige plader, hvor alle de helt rigtige vindernumre er på.
Herefter er der så kun at vente på at spillet går i gang, og at
opråberen nu også har forberedt sig på at trække de korrekte
numre. Om det så helt lykkedes er svært at sige, for efter at have
kontrolleret at alle numre var til stede, tabte han et par numre på
gulvet, da han ville komme nummerbrikkerne ned i opråberposen,
så ingen ved med sikkerhed, om alle 90 numre var med i spillet.
Aftenens spil gik herefter i gang, og langsomt men sikkert blev det
bugnende præmiebord tømt, og i det store hele så blev alle
præmier jævnt fordelt.
Omkring kl. 2130 var det så forbi, spændingen var udløst, og en
god aften var slut. På gensyn til banko i 2013.

TREKANTSKYDNING 15 M
Sønder Birks Garderforening havde onsdag den 14. marts indbudt
til den årlige skydning mellem Sønder Birk, Nordre Birk og
Garderforeningen i København.
Fra Skyttelauget deltog ikke færre end 15 mand, hvilket svarede til
en holdleder og 14 skytter. Dejligt at se at så mange gerne vil med
ud og konkurrere.
Fra københavnernes side var det med lidt større spænding end
normalt, at der blev set frem til skydningen, idet skydebanerne hos
Sønder Birk var blevet renoveret, og i dag fremstår med hævesænke borde og elektronisk markering. Nogle rigtig gode
skydebaner, som vi godt kan være lidt misundelige på.
Skydningen gik i gang og alle mand fik skudt de krævede 20 skud.
Ikke alle var helt tilfredse med de opnåede resultater, men i det
store hele var der accept af resultaterne.
Efter skydningen gik vi oven på i Glostrup Hallen, hvor der i et
separat lokale var dækket op til spisning. Her blev vi budt på et
stykke med sild og tre store flotte stykker smørebrød. Under
spisningen gik snakken, og der blev fortalt soldaterhistorier, løst
alle politiske spørgsmål og meget mere.
Så kom vi frem til afgørelsens time, nemlig fordeling og uddeling
af præmier. Fra Skyttelauget var det med en vis spænding, at vi så
frem hertil, for i de to foregående år havde Skyttelaugets skytter
gjort rent bord ved at vinde såvel hovedpokalen for holdskydning,
handicappokalen for holdskydning, pokalen for bedste seniorskytte
og pokalen for bedste veteranskytte. Kunne dette blive gentaget?
Aftenens resultater viste sig dog hurtigt, og endnu en gang kunne
Skyttelauget drage hjem med alle 4 pokaler. En flot indsats af alle
deltagende skytter havde dannet grundlaget herfor. Herefter var det
tid at sige farvel, tak for en god aften og på gensyn til næste år.

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@kabbolig.dk
Giro-konto: Reg. nr.
1551
Konto
nr.
0007132409
NÆSTFORMAND
Ole Abildgaard
Æblets Kvarter 7 B
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 56 01
E-mail: o.abildgaard@adslhome.dk

SKYDEUDVALG
John Nielsen
Viskumvej 20
2770 Kastrup
Tlf: 32 52 22 68
E-mail: viskum20@gmail.com

SKYDEUDVALG
Leif Zachariassen
Frederiksborgvej 174
2400 København NV
Tlf: 35 81 67 75

SIGTEKORNET
Jan Stoltenborg
Jægergangen 11
2880 Bagsværd
Tlf: 44 44 24 73
E-Mail: stoltenborg@mail.dk

GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN
FORMAND
KASSERER
Henning Lind Jans
Jørn Knudsen
Skodsborg Strandvej 117 B
Strandboulevarden 175, st.th.
2942 Skodsborg
2100 København Ø
Tlf: 39 64 31 25
Tlf: 44 70 21 55.
E-Mail: formand@garderforeningen.dk E-mail:
kasserer@garderforeningen.dk
SKYDEBANER
KORTDISTANCE
Carlsberg-Tuborg Fritidscenter
Ny Carlsberg Vej 68
Tlf: 33 21 55 15.

LANGDISTANCE
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf: 32 52 53 44 (vagten)

APRIL
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Søndag

04
11
15
18
24
25
29

Træning, handicapskydning og spisning 15 m
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Mesterskab 15 m
Sommerturnering 200 m
Generalforsamling
Langdistance på Kalvebod

kl. 1830
kl. 1830
kl. 0800
kl. 1830
kl. 1700
kl. 1830
kl. 0800

MAJ
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag

02
13
15
23

Aftenstævne 300 m
Langdistance på Kalvebod
Sommerturnering 200 m
Aftenstævne 300 m

kl. 1600
kl. 0800
kl. 1700
kl. 1600

JUNI
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag

05
06
10
20
24

Sommerturnering 200 m
Aftenstævne 300 m
Langdistance på Kalvebod
Aftenstævne 300 m
Langdistance på Kalvebod

kl. 1700
kl. 1600
kl. 0800
kl. 1600
kl. 0800

AUGUST
Søndag 05 Langdistance på Kalvebod
Søndag 19 Langdistance på Kalvebod
Tirsdag 21 Sommerturnering 200 m

kl. 0800
kl. 0800
kl. 1700

SEPTEMBER
Søndag 02
Tirsdag 04
Onsdag 05
Onsdag 12
Lørdag 15
Onsdag 19

kl. 0800
kl. 1700
kl. 1830
kl. 1830
kl. 1000
kl. 1830

JULI
Sommerferie

Langdistance på Kalvebod
Sommerturnering 200 m
Træning 15 m
Træning 15 m
Vingsted
Fugleskydning

